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GYMNASTIK · TENNIS · DILETTANT · DART · STØTTEAFDELING

Her ses de glade og stolte U11 spillere med de 
flotte medaljer og pokal på den årlige fodboldtUr 
ramsing CUp 2010



AG
F

ALLESØ

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

FORMANDEN HAR ORDET

Det er i Allesøhallen de fleste af vores med-
lemmer mødes for at dyrke deres idræt her 
i vinterhalvåret.  Som jeg skrev i sidste nr. af 
Kontaktlinsen arbejder vi hårdt  på og få la-
vet en handlingsplan for istandsættelse og 
modernisering af hallen. Vores ansøgning til 
Odense Kommunes Forstadspulje medførte 
en bevilling på kr. 65.000,00 til udarbej-
delse af en tilstandsrapport og miljøvurde-
ring som var to at punkterne i ansøgningen. 
Lige nu går arbejdet ud på at finde det firma 
som kan udføre opgaven indenfor det givne 
budget. Rapporten skulle så gerne blive et 
arbejdsredskab for det videre forløb i forbin-
delse med Allesøhallens fremtid.

Hjertestarteren er monteret i hallens ca-
feteria og der har været afholdt kursus for 
personer fra alle afdelinger m.v.  Vi vil lø-
bende følge op på disse kurser således at 
så mange som muligt har lært og betjene 
maskinen hvis behovet opstår.

Jeg tror det kom som et chok for mange af 
os da det her medio august blev offentlig-
gjort at Spurvelundskolen var lukningstruet. 
Der skal lyde stor ros til skolen og lokalom-
rådet for det arbejde der efterfølgende blev 
udført både med borgermøder, læserbreve 
og debat i medier. Tidspunktet for at afgive 

høringssvar udløb her pr. 21. Oktober og bre-
vet fra hovedafdelingen i Allesø G. F. kan ses 
her i bladet på side 19. 

Alle afventer nu spændt på den videre ud-
vikling, samtidig med at vi kan glæde os over 
den flotte renovering af skolen og den mul-
tibane som netop nu er ved at blive etable-
ret i området.

I skrivende stund gør vi klar til bagsidefe-
sten som  er en hjælperfest for alle banko-
medhjælpere og alle personer som nu ikke 
mere står på  bagsiden af Kontaktlinsen men 
på midtersiderne! Hovedafdelingens bidrag 
og tak til alle som hjælper til bredt i forenin-
gen. Jeg håber det som sædvanlig bliver en 
god fest.

Generalforsamlingerne i de enkelte afdelin-
ger afholdes i februar og datoer, tidspunkt 
og sted kan ses på side 29. Hovedafdelin-
gen holder generalforsamling tirsdag den 
5. April Mød nu op - gør din indflydelse gæl-
dende - og giv et nap med hvis det er nød-
vendigt. 

Alle ønskes hermed en rigtig  god jul og et 
godt nytår.

Poul Erik

så er sommeren gået på Hæld og 
vinteraktiviteterne er i fUld gang 
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STØTTEAFDELINGEN

At skulle lokke med ”løn” for at passe en  
bod i en time!! Når man så tænker på at han-
garudvalg + støtten, har brugt RIGTIG man-
ge timer, aften efter aften, på ny opsætning 
- hente og bringe rodeotyr - taget fri for  
arbejde - brugt feriedage - skændtes - Så er 
det f..... surt at se det økonomiske resultat. 

Men tiden er måske ikke til sådan en 
fest, og med de antal frivillige timer, der er 
idet, går det ikke, der skal prøves noget nyt.

Cykelløbet der giver rigtig godt, vil selvføl-
gelig blive afholdt, vi laver en dag ved hallen 
med forskellige aktiviteter det bliver om-
kring sidst i august, først i september men 
meget mere om det senere, men cykelløb 
blir der.

Som skrevet tidligere skal der prøves noget 
nyt, og det kommer der også..... Koncert på 
den Gl. sportsplads, det er lykkedes os at få 
Dorthe Elsebet Larsen & Børge Wagner til at 
gi en koncert d 28 maj 2011 kl. 15,00. 

Dorthe er opvokset her i Allesø, så det er 
lidt spændene at få hende ”tilbage”. Hun er 
ofte benyttet som sopransolist både ved 
koncerter, i opera - og i underholdning, så 
det bliver nogle fornøjelige timer på pladsen 
sammen med Børge Wagner som de fleste 
kender, og de har et dejligt sammenarbejde.

I skal jo også huske Dilletant d 17 - 19 
marts, hvad der spilles arbejdes der på, men 
mon ikke det bliver godt som altid.

En anden dato der skal huskes er 28 februar 
hvor vi holder generalforsamling kl. 19,00 
i hallen. Med alt det vi ”lukker” / starter, op 
er det rart lige at høre medlemmerne, også 
med ros.

Lykke har desværre valgt at stoppe, det er vi 
lidt kede af da hun altid var der med sit gode 
humør, så stort tak til hende.

Så på gensyn ved et af vores arrangementer.

Uffe

det er med stor ærgrelse at vi må Holde en paUse med 
Hangarfesten - men det løber slet ikke rUndt!

blad nr. 1 2 3 4

deadline 27. februar 24. april 24. juli 16. oktober

Udsendt 23. marts 18. maj 17. august 9. november

Indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk

støt vores annonCører
- de støtter os!
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DART

Det har været et godt år, hvor vi har haft 
mange hyggelige timer i hallen. Vi har haft 
afholdt et par stævner i hallen, som har væ-
ret åbne for alle. Det vil sige at alle, som ikke 
har været medlem af klubben, har kunnet 
deltage. Det vil vi fortsætte med det næste 
år også, hvor vi planlægger at holde første 
stævne i starten af januar.Stævnet vil blive 
afsluttet med frokost i hallen hos Per.

Vi håber at der går nogle rundt i lokalsam-
fundet, der kunne have lyst til at prøve at 
spille dart, og så ville et sådant stævne være 
en kærkommen lejlighed, til at prøve det af i.
Man er selvfølgelig også velkommen til at 
kikke over torsdag aften kl. 19.00, for at 
prøve. De første par gange vil være gra-
tis, og derefter skal der betales et årligt  

kontingent på 150,00 kr. Der vil være mu-
lighed for at låne et sæt pile i klubben. Der 
vil altid være fine præmier til stævnerne, da 
vi har fat i nogle gode sponsorer, som giver 
gode gaver. Tak til dem.

Dart startede op igen 1. september, så vi er 
godt i gang med den nye sæson. Vi er ikke 
begyndt at tage ud og spille mod andre hold 
endnu, det er stadig kun på hygge plan. 
Vi arbejder dog på at komme ind i en tur-
nering til næste år, da nogle stykker har 
meddelt at det kunne de godt tænke sig at 
prøve.

Vi håber i dart afdelingen, at der er nogle der 
kunne have lyst til at komme over og prøve 
dart, der er plads til alle.

Dart udvalget

Tusind tak for en uforglemmelig af-
ten med fuld fart på til min 60 årsdag. 
Tak til venner og familie og jeres gode  
udklædninger til country festen, som jeg 
sent glemmer, og det gør I nok heller ikke.

Tak til linedanserne og for de gode indlæg 
og konkurrencer.

Med venlig hilsen
Mogens Dam

Tusind tak for opmærksomheden ved min 
70 års fødselsdag d. 5-8 2010 - og en stor 
tak til de dejlige gæster, jeg havde en rigtig 
god aften. Tak fra mig!

Med venlig hilsen.
Inge Tidselholdt

Broby Kirkevej 28

så er første sæson i vores nye dart klUb gået

LIDT AF HVERT
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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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FODBOLD

Så er efteråret over os, og imens at vi sid-
der midt i at få tilmeldt hold til vores ALLESØ 
CUP 26-28 nov. skal der skrives et indlæg 
til kontaktlinsen. Det sætter gang i de små 
grå, jeg syntes lige at sæsonen er startet, 
og så er den allerede slut, men det skyldes 
nok at det har været et travlt efterår, først 
Ramsing Cup i august som gik nogenlunde 
som forventet, alle havde en hyggelig week-
end, ikke mindst forældrene der var med, der 
var 10 års jubilæum for Allesø Fodbolds 
deltagelse, med lagkage og hele molevitten 
om lørdagen, stor tak til Mikkels far Beslag- 
smeden på Ålemarksgyden for sponserin-
gen af den store pavillon som gjorde stor 
nytte hele weekenden. Efter denne dej-
lige weekend kom vi tilbage til en stak te-
lefonbøger der skulle deles ud, stor tak til 
alle der deltog i dette, det er det hurtigste 
vi endnu har uddelt 3000 telefonbøger ca. 
3 timer, der kom 1000 mere på senere og 
sammenlagt har dette givet os 7500kr, som 
vi kan sende ungdommen af sted til inden-
dørsstævner for.  Endnu en gang tak til alle 
dem der har valgt at melde sig til vores hjæl-
perbank, I gør en forskel og i gør det for alle 
børnene. TAK!

Efter en noget turbulent opstart på efter-
året med hold der var tilmeldt forkerte ræk-
ker, lagde forvirringen sig endeligt og alle 
hold kom i gang med det de kommer for, 
nemlig at spille fodbold.

Jeg skal hertil sige at vi i formandsklub Fyn, 
som jeg deltager i, aldrig har oplevet så 
mange holdskift som i år, alle klubber har 
haft de samme problemer, vi har lært lekti-
en, det sker ikke igen, vi har nu en procedure 

der sikrer at alle trænere bliver hørt inden 
man tilmelder til en ny sæson.
 
Alle hold kom fra start, nogle mere heldigt 
end andre, men alle med godt mod på at 
hygge sig og spille noget godt fodbold, og 
det har de gjort.

Der skal lyde et stort velkommen til et helt 
hold U17 drenge, som meldte deres an-
komst, efter at de ikke kunne få spilletid i 
NB, jeg har selv haft fornøjelsen af at følge 
dem i opstarten, de er tilmeldt en A række, 
men som 1. års U17 gir det lidt øretæver, 
men alt i alt har de nu klaret det fint.

Denne tilgang åbner for en ny og spænden-
de tilgang af spiller fra lokalområdet, andre 
klubber på Fyn har mere end svært ved at 
fastholde dem på 15-16 år, dette ses i det 
store antal hold der trækker sig i U17 ræk-
ken, både før sæsonen overhovedet er star-
tet, men sandelig også i løbet af sæsonen, 
alene i U17B er der tale om 6 hold der er 
stoppet eller har måttet kaste håndklædet i 
ringen i løbet af efteråret, eller melde afbud 
til den ene kamp efter den anden.

Det er ufattelig vigtigt for alle idræts-
foreninger, at fastholde og om muligt at 
udbygge antallet af unge i aldersgrup-
pen 14-18 år, det er her vores nye leder, 
dommere, og frivillige bliver skabt, så 
det er jo med stor glæde at vi kan sige 
at vores aldersgruppe i Allesø fodbold er 
vokset med 26 personer i efteråret eller 
hvad der svarer til en vækst på 100 %.......

allesø fodboldafdeling efteråret 2010
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Vi har haft nogle rigtig gode samtaler 
med forældrene til alle disse nye unge 
mennesker og jeg føler at der er grobund 
for en rigtig god dialog, det er altid dej-
ligt når forældre kommer med åbent sind, 
der er stor forskel på det disse unge kom-
mer fra, og den måde vi argere i Allesø 
Fodbold, jeg er positivt overrasket….

Herre senior truppen er den største i mange 
år, 45 aktive spillere, det er en sand fornø-
jelse at se 30-35 til træning hver gang! Det 
har jeg personligt ikke set i de 10 år jeg har 
kommet i klubben. Grunden til dette er at 
alle 21 ynglinge spillere fra foråret er rykket 
op til Herre Senior, og de ser ud til at være 
faldet rigtig godt ind på begge hold. 

Samtidigt er der blevet en meget bedre dia-
log mellem seniorerne og resten af klubben, 
dette skyldes både trænerne (Palle og Jens 
Chr.) samt at alle de ”unge” er vant til denne 
dialog som en naturlig del af dagligdagen i 
klubhuset, bestyrelsen glæder os meget til 
dette i de kommende år.

Kim Kaare Hansen

seneste nyt fra seniorafd.

Vi startede efteråret op d. 24.7. med den 
gode nyhed, at alle U19 spillere rykkede op 
i seniorafd.

Hvordan er det så gået? Ikke helt som for-
ventet, jeg havde store forventninger til at 
vi skulle spille med helt fremme i rækken. 
Men sådan gik det ikke.

De første 6-7 kampe havde vi rigtig mange 
skader og afbud, så vi var nødt til at bede 
nogle af “de gamle” om at hjælpe os (tak 
for det), selv om generationsskiftet ellers 
var sket. I den daglige træning er det en 
fornøjelse at have med de unge mennesker 
at gøre, de er meget lydhør overfor de ting, 
vi sætter i gang.

For I. holdets vedkommende mangler der 
på nuværende tidspunkt een spillerunde. 
Vinder vi den, slutter vi på en delt 5. plads. 
Næsten godkendt… 

Jeg ser frem til pausen, og glæder mig til 
at vi får en lidt længere opstart til foråret, 
så tror jeg på, at vi kommer til at spille med 
helt fremme.

Vedr. 2. holdet, må vi sige, at de har overra-
sket alt og alle, med deres fantastiske resul-
tater. En spillerunde før afslutningen er de 
sikre på at blive mindst nr. 4. Det må siges 
at være mere end godkendt! Tak til dem, der 
har hjulpet til omkring 2. holdet.

Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til Jens for 
det store engagement, du lægger for dagen. 
Og til Inga for den gode service i kantinen.

Og endeligt en tak til bestyrelsen, specielt 
formanden - det er sgu’ en fornøjelse altid 
at få et positivt svar, når man henvender sig 
(der er intet, der er umuligt).

Med sportslig hilsen og god vinterpause - 
husk at vi fra uge 43 om fredagen har hallen 
fra kl. 20.oo - 22.oo.

Palle Rasmussen

FODBOLD
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KVINDE SENIOR 
Damerne har haft et svært efterår, de har 
ikke kunnet skaffe det nødvendige antal 
spillere i opstarten, men det har rettet sig, 
desværre så sent på sæsonen at det ikke 
har været muligt at få sammenspillet hol-
det, så de slutter på den næstsidste plads, 
der er dog håb forude, der er kommet flere 
spillere, og Søren er hjælpetræner som støt-
ter op med råd og vejledning, således at vin-
teren 2010 bliver brugt til at sammenspille 
kvinderne og skabe et solidt grundlag for 
sæsonen 2011.  Træning Fredag i hallen  
19-20.00

OLD BOYS
Junior Old Boys har klaret sæsonen flot, de 
sluttede på en flot 2.plads foran store klub-
ber som B1913 og OKS.

OB 70
Har flot vundet rækken i OB 70  7 mands 
sølvhold med 49 point foran Skamby på 2. 
pladsen med 43 point. FLOT

SUPERMASTERS
Slutter sæsonen midt i rækken på en 5. plads 
foran hold som Otterup, TPI og Faaborg.

Kim Kaare Hansen

Ungdommen:

U5
Denne succes historie har lagt lidt stille i 
efteråret, der er ikke kommet den tilgang vi 
havde ønsket, og vi er ved at evaluere på om 
dette skal være et tilbud i den nye sæson.
 U5 er for alle fra ca. 3 1/2 -5 år som ønsker 

at have det skægt og samtidig lære lidt om 
fodboldens forunderlige verden, der lægges 
vægt på at fodboldlege der danner grund-
lag for at børnene har lyst til at komme igen 
næste onsdag.

U5 træner indendørs i Allesø Hallen fra 
29.10 og hver fredag kl. 17-17.55 så har du 
en pige eller en dreng der godt kan trænge 
til at blive rørt lidt inden der er Disney Sjov, 
så kom og vær med, der skal deltage en 
forælder eller en anden person som barnet 
kender, for at bibeholde de trygge rammer.

U6 SAMT U7
U6 og U7 har i efteråret deltaget i 3mod 3 
stævner i FBU regi, og det har været med 
stor succes, U6 har vundet mange kampe, 
og har virkeligt udviklet sig.U7 har også 
vundet en del mere end de har tabt og de 
er også på vej til at blive habile spillere, der 
har her været tilgang af nye spillere, og det 
er klart at disse skal spilles ind, men det skal 
nok komme, de hygger sig. Jeg havde selv 
fornøjelsen at være med U6/U7 i Marienlyst 
til det sidste stævne, og humøret var helt i 
top, den energi de udstråler, er helt unik, og 
forældreopbakningen var perfekt. U6+U7 
træner indendørs Fredag  17-17.55

U8 SAMT U9
U8B er det der er blevet tilbage efter en tur-
bulent opstart, der er 10 spiller til et 5 mands 
hold og det passer perfekt for der er altid no-
gen der skal noget, der skal helst 7-8 af sted 
udendørs, og 6 af sted til indendørs. Efter at 
have været tilmeldt en række for højt kom 
man på plads i U8 rækken og det som Jana og 
Jacob havde fået dem lært begyndte at give 

FODBOLD
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resultater, det sidste stævne vandt de 3 af 4 
kampe, så vi er sikre på at de indendørs nok 
skal kunne klare sig fornuftigt.

ET LILLE SURT OPSTØD:
Det er vigtigt at forældrene bakker 100 % 
op, dette gælder såvel til kampe som til træ-
ning, der har desværre ved dette hold været 
en del udeblivelser til stævner uden afbud, 
dette kan i forældre ikke være bekendt. 
”hvorfor var du ikke med i går da vi spil-
lede” og det er meget svært for trænerne 
at holde gejsten oppe når de så kommer til 
træning igen, så husk at du gør det for dit 
barns skyld…….
U8 træner indendørs Fredag 17-17.55 i Al-
lesø Hallen Jana og Jacob står klar til at tage 
imod dem

U11
U 11 der er i alt 20 spiller til 2 x 7 mands 
hold et i A rækken og et i C rækken og der 
er på begge disse hold rigtig god udvikling 
og opbakningen er der intet at komme efter.
A holdet har vundet langt de fleste kampe, 
og de få de tabte i starten har de senere 
vundet over senere, de to sidste kampe med 
kun 6 spillere på banen og de vandt alligevel, 
C holdet har vundet halvdelen af kampene 
og dette er flot idet en del af de spillere, der 
er på dette hold er mere end et år yngre en 
dem de har spillet imod FLOT……….. 

U11 forsætter så længe lyset tillader det 
med at træne udendørs mandag 16.30- 
17.30

U11 træner indendørs i Allesø Hallen fredag 
kl. 18-18.55  Ture og Kristian er klar til at 
tage imod dig hvis du har lyst til at prøve.

U14
U-14 er normalt for spillere fra årgang 1997. 
Da klubben har et par årgange med relativt 
få spillere, har man i år valgt at sætte flere 
aldersgrupper sammen; Nemlig årgangene 
1997, 1998 og 1999. Derudover er der på 
holdet et par årgang 1996-spillere på dis-
pensation, idet de har fulgt 1997erne i fol-
keskolen. Med 14 spillere på papiret i starten 
af august, blev holdet tilmeldt 9-mandstur-
neringen. 

Her spilles fra straffesparksfelt til straffe-
sparksfelt på 7-mandsmål, men ellers efter 
normale regler med offside osv. 

Vi havde som trænere nogle mål for efter-
årssæsonen: A) Det skulle være sjovt at 
komme til fodbold B) Spillerne skulle udvikle 
sig især teknisk og taktisk og C) Vi ville vin-
de flere kampe end vi tabte.

Med stort fremmøde til træning, og med 18 
spillere da vi sluttede turneringen, synes vi 
at det første mål blev opfyldt. Spillerne har 
været gode at arbejde med, og har indbyr-
des fungeret godt, til trods for at der reelt 
var tale om fire årgange, der trænede sam-
men. Den hensyntagen det kræver, skal spil-
lerne have ros for at have udvist. Endelig 
er det vores vurdering at spillerne har gjort 
endog store fremskridt på især det taktiske 
område. Det har betydet, at vi har spillet en 
god gang fodbold, så selv om vi rent fysisk 
har været underlegne, da stort set alle an-
dre hold stillede med rene årgang 1997 
hold, har vi matchet vores modstandere 
godt. Sportsligt: Vi vandt 5 og tabte 6 kam-
pe med en samlet målscore på 40-37, så mål 
C) nåede vi ikke helt. Samlet blev det til en 8. 
plads ud af 12 hold.  

FODBOLD

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



AG
F

ALLESØ

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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Om vi skal stille med 9-mands eller 11-mands-
hold til foråret, overvejer vi over vinteren. 

Erik Jørgensen og Per Petersen

U14 træner Fredag 18-18.55 i Allesø Hallen

U17  A+B
Efterårssæsonen er ovre og vi ser tilbage på 
en spændende halvsæson. 

Vi startede op i august med stor tilgang af 
spillere fra Næsby, hvilket gjorde det muligt 
at lave to hold. Vi brugte de første par kampe 
på at se hinanden an, såvel spillere som træ-
nere, men efterfølgende var det hensigten at 
blande spillerne i et A og et B-hold. Dette er 
nu lykkedes til fulde og vi mener vi står med 
to homogene og velfungerende hold. 

Der har på det personlige plan, indtil nu, ikke 
været noget at pege fingre af, og det er im-
ponerende hvor godt alle spillerne kommer 
ud af det med hinanden, efter så kort tid. 

Hvad angår de to hold, er det gået ganske 
pænt. A-holdet har præsteret godt hen over 
flere kampe, men har samtidigt været uhel-
dige og tabt kampe. Det har vi dog arbejdet 
målrettet med på træningsbanen - og ar-
bejder stadig med at få det optimale ud af 
drengene. B-holdet har vundet et flertal af 
deres kampe og ligger godt til i toppen. De 
sidste to kampe har de dog hængt i bremsen 
og kampene er endt uafgjort. Dette skyldes 
sandsynligvis, at fokus på træningen har væ-
ret, at få spillet nye mønstre ind hos A-holdet.  
Vi har fra start lagt vægt på den mentale 
indstilling til kampene og til hinanden, og 
ikke mindst at drengene fik optrænet en 
god kondition. Vi føler, vi efterhånden har 

lagt et godt fundament og planen er at 
bygge videre herpå, og vi ser frem mod den 
kommende tid med indendørstræning samt 
stævner.

Martin Kjær U17 Træner

U17 træner indendørs Fredag 19-19.55 i 
Allesø Hallen

TEKNIKMæRKETRæNING FODBOLD.
Hver fredag eftermiddag i udendørssæso-
nen er der teknikmærketræning for alle in-
teresserede fodboldspillere i alderen ca. 9 år 
til og med 16 år. Det har hen ved 10 spillere 
benyttet sig af siden sommerferien. Den eks-
tra indsats er kronet med følgende mærker:

Allesø-teknikmærket (der er vores egen 
forløber for DBU’s officielle teknikmærker); 
Kasper Jensen (fra årgang 2001), Anna Marie 
Lambertsen (2001), Nikolaj Pedersen (2000) 
og Tobias Lambertsen (1998), Benjamin 
Pedersen 2001. Her skal lige knyttes den 
bemærkning til, at Anna Marie er den første 
pige i klubben, der har taget et teknikmærke!

DBU’s Bronze-Mærke: Søren H. Petersen
DBU’s Sølv-mærke: Kristian H. Petersen 
(1999).

Tillykke til alle med det flotte opnåede resul-
tat. Man kan på DBU’s hjemmeside: http://
www.dbufyn.dk/uddannelse_og_tra-
ening/spilleruddannelse/Education/
TechnicalSkillSearch.aspx finde de knapt 
20 spillere fra Allesø GF, der i de forløbne 
år har taget DBU’s officielle mærker. Og 
hvis man er nysgerrig efter at vide, hvad et  
sådant teknikmærke egentlig indebærer, fin-
des der en oversigt over kravene i klubhuset. 
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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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Teknikmærketræningen starter op igen til 
foråret.

Jakob Kristensen, Hans Erik 
Kristensen & Per Petersen.

Afslutningsvis vil jeg gerne gøre op-
mærksom på vores ALLESØ CUP 26-28 
november. I Allesø Hallen som er et af de 
få stævner for B og C hold på Fyn, som 
sidste år havde hele 124 hold med.

Skulle du have lyst til at hjælpe så kontakt 
os på mail: allesoefodbold@gmail.com eller 
på tlf. 22 160 851

FODBOLD
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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
Seniorformand: Knud Lyder, Rostrupvej 83 23723031
Kasserer: Ole Hansen, Bogensevej 373 40208487

Brian Motzkus, Chr. Lehnsvænget 10E 20287974
Mathias Gommesen, Valkendrupgyden 45 22843444

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 65978410
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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
Else Mikkelsen, Søballevej 29 65978435

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
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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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 mulig-
hed. Pris 1200 kr. for en hel sæson indtil 30. 
april 2011. Ring og få en tilmelding tilsendt.

ALLESØHALLEN
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 BANER

Mandag kl. 16.00 til 16.55 7 ledige baner
Mandag kl. 17.00 til 17.55 3 ledige baner
Mandag kl. 19.00 til 19.55 1 ledige baner

Mandag kl. 20.00 til 20.55 0 ledige baner
Mandag kl. 21.00 til 21.55 2 ledige baner
Mandag kl. 22.00 til 23.00 10 ledige baner
Onsdag kl. 17.30 til 18.25 5 ledige baner
Onsdag kl. 18.30 til 18.25 1 ledige baner
Onsdag kl. 19.30 til 20.25 1 ledige baner

Torsdag kl. 16.00 til 16.55 10ledige baner
Torsdag  kl. 17.00 til 17.55 4 ledige baner
Torsdag  kl. 18.00 til 18.55 3 ledige baner
Torsdag  kl. 19.00 til 19.55 2 ledige baner

Lørdag  kl. 08.00 til 08.55 8 ledige baner
Lørdag  kl. 09.00 til 09.55 2 ledige baner
Lørdag  kl. 10.00 til 10.55 8 ledige baner
Lørdag  kl. 11.00 til 11.55 10 ledige baner
Lørdag  kl. 12.00 til 12.55  9 ledige baner

Vi er nu i fuld gang med at spille tirsdag og 
torsdag formiddage. Der er kommet en del 
nye medlemmer, som giver de sidste års bed-
ste spillere kamp til stregen.

For dem, som gerne vil spille turnering, er der 
nu et program fra DGI. Niels arrangerer en 
turnering d. 25/11, hvor der inviteres spillere 
både fra Fyn og Jylland. Herefter er der bøf 
med løg og brun sovs, som kan hænge på kar-
toflerne: Kreeret af Per halvært. Der er fore-
løbig 2, som har taget hjertestarter kursus, 
nemlig Jørgen Madsen og Mogens Dam. Man 
kan se det under Idræt om dagen på nettet 
og på opslagstavlen i Hallen.

Hans H. Larsen / Niels Sigersted

Så har vi taget hul på en ny sæson efter en 
velfortjent sommerferie.

Vores træner Jørgen har indvilget i at træne 
os i endnu en sæson.

I år har vi desværre kun et hold tilmeldt til 
holdturneringen, da vi er meget få spillere. 
Vi kunne virkelig godt tænke os nogle nye 
spillere, da det også vil give lidt mere varia-
tion til træning.

Trænings tider er som sædvanlig om man-
dagen fra kl. 20-22. Jeg håber på vi får en 
rigtig god sæson.

Rasmus Lange, turneringsformand

ledige baner i allesø 2010

idræt om dagen senior badminton

ALT bADMINToN ER AfLyST I wEEKEND 26. – 28. NovEMbER 
PgA. SToRT foDboLDSTævNE.
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WWW.ODENSE-MALERFIRMA.DK
POST@ODENSE-MALERFIRMA.DK
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Lone Nielsen 
 
Professionel 
Fysiurgisk Massør Terapeut 
 
Odensegyden 17, Allesø 
5270 Odense N. 
Tlf.: 65 97 85 08 / 22 511 644 

VOLLEY

Vi har som vanen tro spillet udendørs på ba-
nerne ved Spurvelundskolen. Ikke den helt 
store succes som tidligere år, men til som-
mer er vi klar igen.

Det er rigtig dejligt at spille ude, hvor vi kan 
mærke solen og vinden. Det gir lidt udfor-
dringer og et dejligt grin til tider.

Men nu er vi indendørs igen og klar til en ny 
kampsæson. Det glæder vi os meget til.

Sportslige udfordringer er der masser af, da 
vi spiller på forskelligt niveau, men vi hygger 
os altid og har det sjovt. 

Boldøvelser skal der jo til for at blive bedre, 
og det kan til tider være hårdt, men det er 
det som der skal til. 

Vi har været til vores første stævne med 2 
hold.  Det ene hold blev suverænt nr. 1, det 
andet... Tja, hvis vi tæller bagfra, var det 
samme placering. Nå, men det bliver nok 
bedre næste gang. 

Som sidste år er der damespillere ,som tager 
til kamp for at få spillet noget mere. Vi er 
nemlig ret mange damer.

Vi har altid plads til nye spillere, især mang-
ler vi herre spillere. Kender I nogen som har 
lyst, så fortæl dem, at vi spiller hver onsdag 
kl. 20.30

Vi ses
Dorthe

så er vi endelig startet igen efter sommerpaUsen
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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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HÅNDBOLD

Så er vi i gang igen med håndbolden efter 
sommerpausen med trænere på plads mas-
ser af spillere og godt humør.

Vi har indviet et nyt boldrum som mange i 
klubben har været med til at gøre muligt for 
os og det er vi meget taknemmelige for.

Vi har haft opstart for seniorer og som jeg 
har hørt har det været fint og sjovt, det er 
altid godt med en gang ryste sammen af 
den ene eller anden slags.

Vi har haft opstart i ungdomsafdelingen 
med tre hold i Næstved som har været til 
stævne og har haft en god weekend, med 
masser af bold og sjov og som formand er 
det altid godt at få en tilbagemelding fra 
trænerne, at det er nemt at have de unge 
mennesker med når de opfører sig eksem-
plarisk og er gode repræsentanter for klub-
ben det skal I (spillerne) have stor ros for, så 
flere ture venter forude.

De yngre hold var ikke med, men her venter 
andre spændende ting forude, det ved jeg, 
at trænerne arbejder på.

Så har håndbolden sammen med gymna-
stikken sat gang i ZUMBA-feberen i hallen 
hver TIRSDAG mellem 17.00 & 18.00 og 
som noget nyt starter der også udover tirs-
dag også søndag fra den 9. januar 2011 fra  

kl. 09.00 – 10.00 prisen er den samme 
30,00kr pr. gang.

HVER TIRSDAG  KL. 17.00 – 18.00 
(SOM DET PLEJER)

nyt nyt!! HVER SØNDAG KL. 09.00 – 
10.00 - FØRSTE GANG 9. JANUAR 2011.

Så er der JULELOTTERI i forbindelse med 
vores store håndboldsøndag den 14.  
NOVEMBER 2010. 

Her spiller alle vores hold hjemme så kom i 
hallen og støt vores spillere samt få en hyg-
gelig dag.

Så har vi stort loppemarked igen i 2011.  
datoen er søndag den 29. maj 2011.

Effekter modtages lørdag den 28. maj 2011 
kl. 09.00 – 12.00.
 
Der udlejes standpladser for udefrakom-
mende, disse kan bestilles hos Helle på tlf. 
50 51 02 62

Inden da modtager vi gerne effekter fra jer 
da vi har opbevaringsmuligheder, så ring 
gerne på følgende tlf. nr:

Helle 50 510 262
Niels-Erik 20 900 933 

formanden

nU rUller Håndbolden igen i allesøHallen
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk

2 4
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GYMNASTIK

Vi har startet et nyt hold Tumlastik, med 
Birgitta Hansen som instruktør, for de helt 
små børn (9 mdr.-2 år) og deres forældre, der 
er stadig god plads på holdet, så mød op og 
prøv det, torsdag 17.15 – 18.05 på Spurvel-
undskolen. 

Forældre / bedste og barn – holdet med 
Charlotte Madsen som instruktør fylder 
gymnastiksalen godt op med ca. 30 voksne 
+ deres børn.

Spilopperne med Maria Boll som instruktør 
er kommet godt i gang, med mange friske 
”spillopper”.

Kom i Form med Helle Larsen, her arbejdes 
der med konditions og styrketræning, der 
er plads til flere, så mød op på Spurvelund-
skolen torsdag kl. 18.45 – 19.45.

På Dame Motion med Kirsten Jørgensen, er 
der tilmeldt ca. 30 friske damer, der for rørt 
alle muskler – så det giver sved på panden.
Herre Motion med Charlotte Madsen og Jet-
te Gommesen som skiftende instruktør, har 
også i år deltagelse af 30 - 35 ”friske fyre” 
der også håber at der kan tilføjes ”flotte og 
veltrimmede” når sæsonen sluttet til april.
Zumba – er den store dille, også her i Al-
lesø. Zumba tilbydes i samarbejde med 
Håndboldafdelingen. Vi beklager der var lidt 
uoverensstemmelse med vores annonce-
rede start-datoer.

Der møder nu over 100 op i Allesøhallen, 
tirsdag mellem 17.00 og 18.00. Det er 
Astrid Mejrup der viser hvordan man bevæ-
ger kroppen / hoften i de rigtige latiname-
rikanske rytmer. Alle er velkommen, man 
betaler kr. 30 pr. gang.

ole Halkjær

så er vi kommet godt i gang med en ny 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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EN GOD TENNISSæSON ER SNART FORBI
Selvom klubbens lysanlæg fortsat holder 
gang i spillet om aftenen, må vi konstatere 
at frosten og vinteren er på vej og banerne 
snart skal lukkes. 2010 har været atter et 
godt år for AGF’s tennisafdeling. Banerne 
har været godt brugt sæsonen igennem og 
flere end nogensinde har meldt sig til tennis 
træning hver onsdag.
 
MINITENNIS – TILMELD DIG NU!!
For dem der ikke kan vente til banerne åbner 
igen i 2011, har klubbens medlemmer og 
andre mulighed for at tilmelde sig til mini-
tennis hver lørdag kl. 10.00  i Allesøhallen. 
Deltagelse for en hel vinter koster kun 100,- 
kroner. Kontaktpersonen for minitennis er 
klubbens træner Peter Jensen – tlf. 27 93 
83 61 eller e-mail: yrsavej10@stofanet.dk

LIDT AT PRALE OVER
I Allesø er vi kendt for vores satsning på 
tennis for almindelige spillere. Vores am-
bitioner på eliteplan har været begrænset. 
Men vi kan ikke forhindre, at nogle af vores 
medlemmer - unge som ældre - ind imellem 
løber af med nogle sejr i turneringer. I år kan 
vi glæde os over, at:

• Peter Jensen og Niels Rasmussen vandt 
DGIs turnering for mænd over 45. 

• Malthe Damgaard og Johnny Nielsen 
vandt klubturneringen for de nordfyn-
ske tennisklubber. 

• Mark Olesen vandt FTU’s singles tur-
nering på Fyn. Da det er kun eliteræk-
ken der er finere, kan vi sige, at Mark 
fra AGF er således Fyns 8. bedste 
mandlige tennisspiller!

GENERALFORSAMLINGEN 2011
Selvom AGF oplyser datoer og tidspunk-
ter for generalforsamlinger i bladet, husk at  
skrive den 8. februar 2011, kl. 19.00 i klubhu-
set ved Spurvelundskolen i jeres kalender nu!

Mange hilsner fra bestyrelsen
Karen, Karin, Johnny, Peter, 

Susanne og Jeremy  

nyHeder fra tennisafdelingen

TENNIS

Kontaktlinsen ønsker 
alle vore læsere en 

glædelig jul og  
et godt nytår.
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VANVITTIGE
PRISER

...i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.

koNTAkT oS foR ET TIlbud dER PASSER TIl dIT bEhoV
Altid den rigtige pris – fØRSTE GANG!

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

Landsdækkende 
service

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S
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Tennis Tirsdag d. 8. februar 2011 kl. 19:00 i klubhuset v/Inga

Petanque Onsdag d. 9. februar 2011 kl. 19:00 i klubhuset v/Inga

Fodbold Torsdag d. 10. februar 2011 kl. 19:00 i klubhuset v/Inga

Gymnastik Mandag d. 14. februar 2011 kl. 20:00 i Allesøhallen

Håndbold Tirsdag d. 15. februar 2011 kl. 19:00 i Allesøhallen

Volley Onsdag d. 16 fenruar 2011 kl. 19:00 i Allesøhallen

Badminton Torsdag d. 17. februar 2011 kl. 20:00 i Allesøhallen

Støtteafd.. Mandag d. 28. februar 2011 kl. 19:00 i Allesøhallen

.Hoved afd. Tirsdag d. 5. april 2011 kl. 19:30 i Allesøhallen

i allesø g.f. 2011

GENERALFORSAMLINGER

indlæg om annonCører:
Efteråret er over os, og vi sidder nu med blad 
nr. 4/2010 i hånden – det sidste blad i inde-
værende år.

Fra bladudvalget skal der her lyde en stor 
tak til vore annoncører, der har støttet os 
med en annonce, så derfor

støt vore annonCører 
– de støtter os

Uden jeres medvirken ville Kontaktlinsen gå 
en svær fremtid i møde, og vi håber derfor, 
at vi sammen kan fortsætte det gode sam-
arbejde også i 2011.

Med en stor tak!
Bladudvalget 

Poul-Evald Lorenzen

FLASKEINDSAMLING: 

BEMæRK!

På grund af stigende  
udgifter til håndtering af de 

afleverede flasker
STOPPER alt indsamling både 
ved Allesø Norden 3 og ved  

Chr. Lehnsvænget 39B
Støtteafdelingen.
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Petanque klubben er et sted hvor vi mødes 
og har det godt, i går var vi 20 til træning, det 
er fornøjelse at arbejde med en forening der 
er så aktiv, det er nok ikke formandens skyld 
det hele, nu her da året snart rinder ud vil 
jeg sige tak til jer alle uanset om det er med 
lys, ophæng, cykelløb, styring af turneringer, 
hjemmesiden eller hvad der burde være.

Måske en særlig tak til Alf der nu styrer øl-
kassen med følelse. Eller manden med ”PAP-
KASSEN” som kom forbi med nye bænke. 
Mange tak, måske det gentager sig. Eller 
Hans med cyklen.

Vi har også deltaget i en del turneringer 
her på Fyn. Tirsdagsholdet var med i kamp 
om fyens mesterskabet. De to onsdagshold 
blev placeret midt i, så alt var ok. Et hold var 
i Bellinge hvor de blev nr. 3.

Vores hjemlige turnering var et tilløbsstyk-
ke, efter megen spænding blev vinderne 
fundet: Nr 1: Ib Jørgensen.  Nr.: 2 Leif Jensen. 
Når: 3 Conni Nielsen. Stort tillykke til jer.

Derefter fest i vores hal, med mad og udde-
ling af præmier.

Vi savner dog stadig en hal og to baner 
mere, kommer tid kommer råd.

Trænings tider er som følgende: søndag kl.: 
10 til 12.  Mandag: kl:2.30 til kl. 17.00. Ons-
dag: kl14.30 til 17.00
 
HUSK generalforsamlingen d. 9. februar 
2011. kl. 19.00.  På Spurvelundsskolen.

Jeg vil slutte med at ønske alle ” Glædelig Jul 
og godt nytår. ”med tak for godt samarbejde 
i året der svinder.

Hilsen 
gudmund

det går godt

PETANQUE
AG

F

ALLESØ
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omkring kim kaare

PROFILEN

AF ARNE ANDERSEN:
Kim Kaare og hans kone Miriam flyttede til om-
rådet, nærmere bestemt Skovshøjrup i 1989.  
Sammen har de datteren Sussi på 26 og søn-
nen Jacob på 16, samt en lille guldklump, barne-
barnet Cecilie på 5 år.

I 2000 tog Kim kontakt til fodboldafdelingen, 
da de mente Jacob skulle ha’ nogle flere kam-
merater, der ikke var så mange af der hvor de 
bor. Kim prøvede selv at spille lidt håndbold, men 
den fornøjelse blev kort, da benene sagde fra. 
I 2003 blev Kim træner for fodbold Microput, 
som det hed dengang, og fulgte dem helt op til 
U-17. 

I 2005 kom han ind i bestyrelsen, hvor han så 
overtog formandsposten allerede året efter.

Kim er oprindelig Odenseaner, født lige midt i 
hjertet af Odense i Fynsgade. Skolegangen fra 
69-79 var på Østre skole, de nu er kursus -cen-
ter og bosted for Sct. Jørgens Hallen. Efter en 
handelsskoleeksamen, kom han i lære  hos Nør-
mark  Foto i Vestergade. Det gav en naturlig in-
teresse for selv at fotografere, og så meget, at 
en del af fritiden gik med at tjene nogle ekstra 

lommepenge ved at køre ud som festfotograf, 
en gesjæft Nørmark drev ved siden af.

Nyt skulle prøves, så først et skift til lagermand, 
og lagerchef hos FAF på havnen, hvor han var 
i 9 år, og senere til Micro Matic som indkøber i 
varemodtagelsen, her indtil 2006, hvor han fik 
job som logistikchef hos Texas Danmark i Højby.
Her indhentede krisen så firmaet, i 2009, og si-
den har Kim, som desværre mange andre, ikke 
været ”arbejdsramt”.

Det forhindre ham dog ikke i at ha’ en masse 
ting at gå op i, og her er pt. det helt store alter-
nativ energi, der jo om noget steds kan bruges  
derude hvor de bor. Han har også selv konstru-
eret en solventilator, hvor solens varme bliver 
blæst ind som opvarmning i hans værksted.
 En del af familiens fritid går da også med at 
køre rundt og se på alternativ energi, hvor de 
sidst var på besøg hos Friland på Djursland, og 
solfangeranlægget i Marstal.

Som mange andre unge, har Kim da også været 
fascineret af knallerter og race på samme. Det 
aftager som regel med alderen, men måske er 
der endnu en rest tilbage, da han og Miriam for-
tog deres lille ø inspektion på netop knallerter, 
hjemmefra og hele Ærø rundt. Hvis og når den 
står på ferie udenfor landet, så er det altid ”kør 
selv”, men dog i bil; og de har da også kørt det 
meste af Europa rundt.

Kim sluttede samtalen noget nær sådan:
 ”Hvis jeg skal udtrykke et ønske om fremtiden 
for foreninger og her specielt vores egen, så må 
det blive et ønske om, at nogle flere får øjnene 
op for, at fritidsliv ikke kun er at modtage, men 
lige så meget at kunne gi’ igen, da det jo ofte 
netop kommer igen i form af gode venner og 
kammeratskab”.



billetsalget er startet
KØB FØR jUL 380,-
NORMALPRIS 415,-

Billetter kan købes i Allesøhallens Cafeteria hos Per Hviid Knudsen Tlf. 22 19 33 77

KANDIS - I ALLESØHALLEN

påskelørdag den 23. april 2011


