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SUPEr SEJE BADMINTON PIgEr Og DrENgE, 
SOM DELTOg I AKTIVITETSSWEEKENDEN D. 20. - 21. NOVEMBEr.
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STØTTEAFDELINgENFOrMANDEN HAr OrDET

det syntes vi også det gør i støtten, når vi 
ser at der kom ca. kr. 64.000.- ind ved de 
arrangementer vi har, selvfølgelig trækker 
cykelløbet rigtig godt, men alligevel, det gir 
da noget at arbejde med i afdelingerne. Dog 
kunne vi godt bruge et par hænder eller 2 så 
hvis du går og gerne vil gi en hånd i bestyrel-
sen høre vi gerne fra dig, det er ikke så slemt 
og vi hygger os faktisk med det.

Cykelløbet prøver vi at afholde 3/9-11 og med 
nogle spændene aktiviteter omkring løbet.

Som der kan læses herunder, afholder vi 
koncert på den gl. sportsplads. Det er jo no-
get af et sats, men føler det skal prøves, for 

at på en ny måde at få noget aktivt til klub-
ben. Dette er måske ikke det rigtige MEN 
man må prøve, og det gør vi så nu.

Når nu foråret er her skal der jo ryddes op i 
haven, og der vil støtten gerne have GRENE 
og kun grene til vores Skt. Hans bål, dette 
kan lægges når men køre ind på den gl. 
sportsplads fra Søhusvej og kommer ind til 
pladsen skal det lægges lige til højre, og stak 
det nu godt op, og intet haveaffald TAK.

Med ønske om en god sommer og på gensyn 
ved et af vores arrangementer.

Med støttelig hilsen Uffe

Da Vi er kOMMet til FOrÅret ser alt JO liDt lYsere UD

Med lidt sværdslag hist og pist lykkedes det 
og få alle ledige poster besat uden ekstra 
ordinær generalforsamling. Støtteafdelin-
gen mangler dog to bestyrelsesmedlemmer 
som de søger folk til - måske er det noget 
for dig! Tennisafdelingen havde virkelig pro-
blemer med at fi nde en kasserer og var der-
for nødsaget til at bruge utraditionelle mid-
ler ved at betale sig ud af problemet. Ingen 
synes det er en god løsning, for det bryder 
klart traditionen omkring frivillig arbejds-
kraft, men vi skal alle være forberedt på den 
udvikling. Det bliver absolut ikke nemmere 
og fi nde bestyrelsesmedlemmer der vil gøre 
et stykke frivilligt arbejde og så virker det 
jo ”nemt” og ansætte en ”revisor” der klarer 
afdelingens økonomi. For tennisafdelingen 
var det helt klart en nødløsning og jeg hå-
ber ikke det er tendensen fremover. Bredt 
henover foreningen er det glædeligt at øko-
nomien ser rigtig fornuftig ud. Kigger vi på 
årsregnskabet for de fem store afdelinger, 
badminton, fodbold, gymnastik, håndbold og 
tennis så er der et samlet overskud på ca. kr. 
115.000,- det er da ikk` så ring endda!

Apropos generalforsamling så husk hoved-
foreningens som afholdes tirsdag den 5. 
april kl. 19.30. Alle er velkommen og jeg kan 
godt afsløre at også her er der brug for ar-
bejdskraft!

Som bekendt har Allesø G. F. modtaget kr. 
65.000,- fra Forstadspuljen og der er nu 
lavet aftale med Isager Arkitekter om at ud-
føre rapporten omkring tilstandsvurdering 
af Allesøhallen. Arbejdet forventes afsluttet 
I maj 2011 hvorefter det påhviler os en stor 
opgave med at analysere og vurdere resul-
tatet. Allesøhallens fremtid skal klarlægges

og der skal udarbejdes en ny ansøgning til 
kommunens forstadspulje hvor sidste frist 
er 1. november 2011.

Hele lokalsamfundet fi k her sidst I 2010 
en rigtig, rigtig god besked da politikkerne 
I kommunen besluttede at bevare Spurve-
lundskolen som nu er en fast del af fremti-
dens skolestruktur I Odense. Tak til alle som 
deltog I høringsfasen. Ja - der blev virkelig 
ydet en indsats I lokalområdet som alle kan 
være stolte af.

Som I kan se udkommer Kontaktlinsen også 
I 2011. Vi har fået en god opbakning fra 
vore annoncører som er med til at dække 
udgifterne men der mangler arbejdskraft og 
hovedforeningens budget for 2011 er præ-
get af de stigende udgifter. Jeg kan godt 
frygte at 2011 bliver sidste år bladet udkom-
mer. Trist for et klubblad der har været på ga-
den I 43 år! - men det er måske udviklingen.

Den traditionsrige hangarfest er droppet. 
Der er fuld forståelse for Støtteafdelingens 
beslutning hvor et stort arbejde I 2010 
resulterede I et underskud på kr. 12.000,- 
Cykelløbet som I sig selv giver et fornemt 
overskud bliver afholdt den 3. september.  
Desuden afholder støtten den sædvanlige 
Sankt Hans fest og et spændende opera-
koncert på engen - nej I hullet! (ved tennis-
banerne). Bak op om arrangementerne og 
lad os nu se om hangarfesten måske kan 
opstå igen I en eller anden form. Ja - og hvad 
med juletræsfesten I hallen som stoppede 
for år tilbage. Den kan også blive aktuel med 
alle de nye børn/beboere I området.

Med forårshilsen
Poul Erik

sÅ er GeneralFOrsaMlinGerne i alle aFDelinGer OVerstÅet 
OG en nY PeriODe starter

AGF’s 
støtteforening 
afholder 

Elsebet har optrådt i over 
3000 forestillinger, klassiske 
lied og orkesterkoncerter, 
musikalske recitals, foredrag 
i ind-  og udland. 2005 solist 
med Odense Symfoniorke-
ster ved 8 nytårskoncerter 
og 2001 vandt hun en stor 
international sangkonkur-
rence på Sicilien, som førte 
til koncerter i USA, England 
og Italien.

Operakoncert
på den gamle sportsplads lørdag den 28. maj kl. 15.00-17.00
Det er lykkedes os at få Dorthe Elsebet Larsen, som er vokset 
op i Allesø, og pianist Børge Wagner, som vil akkompagnere til 
bl.a. den smukke arie O mio babbino caro, festlige operetteto-
ner og morsomme indfald, der vil få publikum i højt humør.
Dorthe Elsebet er en ofte benyttet solist både ved koncerter, i 
opera og underholdning. Kom og nyd hendes velklingende og 
udtryksfulde sopran.
Mød op med hyggekurven og få en dejlig eftermiddag ud af det i 
foråret! Støtteforeningen vil have en bar med forfriskninger.
Entré 125,00 kr. ved forsalg og 150,00 kr. på dagen.
Yderlig info hos Uffe Christensen på tlf. 21 86 18 04.
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BADMINTON

Et af højdepunkterne var vores aktivitets-
dag, som blev afholdt i november. Vi star-
tede dagen med besøg fra OBK, hvor nogle 
af de bedste ungdomsspillere gav indsigt i,
hvordan deres træning foregår. Til slut gav 
de en opvisningskamp til stor begejstring 
for såvel spillere som trænere.

Bagefter var der forskellige aktiviteter fra 
sportens verden på kryds og tværs af de 
forskellige aldersgrupper. Der var fælles-
spisning i cafeteriet og bagefter var der fi lm 
og masser af popcorn og hygge. Ved 22.30 
blev der sagt godnat til de spillere, som ikke
skulle overnatte i hallen og planen var, at 
dem, der skulle overnatte i hallen skulle gå 
til ro kl. 23.30. Dette holdt ikke…….. da der var 
mange, der havde sjov med at spille badmin-
ton til den lyse morgen. Denne dag var helt 
sikkert en stor succes, som vi vil gentage i 
den kommende sæson og vi håber på ligeså 
stor opbakning, som vi havde til denne dag. 

Os fra trænerteamet vil gerne takke alle for 
en fantastik dag. Vi nød at være sammen 
med alle jer spillere og vi er sikre på, at vi 
havde det ligeså sjovt som jer.

Til afslutning i december startede vi med 
sjov og ballade i hallen og efterfølgende var 
vi samlet i cafeteriet til lidt mad, hvorefter vi 
drog i idrætshallen for at se OBK´s elitehold
spille kamp. Inden kampen havde vi den 
fornøjelse at mødes med Victor Axelsen. 

For dem, som ikke kender Victor kan vi 
fortælle, at han blev ungdomsverdensme-
ster i 2010 trods kun sine 16 år på dette 
tidspunkt. Vi var i alt 43 spillere, trænere, 
søskende og forældre og vi havde alle for-
nøjelse af at høre Victor fortælle om sin 
karriere og hvordan han er kommet dertil, 
hvor han er nu. Det var meget inspirerende 
at høre og vi er sikre på, at alle havde en stor 
oplevelse. Højdepunktet var da Victor delte 
trøjer og autografer ud til alle.

I løbet af sæsonen har stævneaktiviteten 
været stor. Rent faktisk har den aldrig været
større og det har også betydet utrolig man-
ge fl otte placeringer til klubben og en masse
succesoplevelser for vore spillere. Vi håber, 
at denne tendens vil fortsætte i den kom-
mende sæson da vi tror på, at det udvikler 
og modner spillerne og ikke mindst giver 
dem nogle store oplevelser. Det skal be-
mærkes, at der er stævner for alle niveauer 
så man behøver ikke have et bestemt niveau 
for at kunne deltage. Der er blandt andet 
stævner for nybegyndere.

I såvel efterårs- som vinterferien blev der 
afholdt badmintonskoler rundt omkring på 
Fyn og her har der også været stor tilmel-
ding fra klubbens spillere.

HUSK at vi afholder klubmesterskab onsdag 
d. 6.- og 13. april fra kl. 15.30 - 18.25

Hilsen trænerteamet

Vi Har i UnGDOMsaFDelinGen HaFt et riGtiG GODt År 
MeD Masser aF nYe sPillere OG nYe aktiViteter

Blad nr. 2 3 4

Deadline 24. april 24. juli 16. oktober

Udsendt 18. maj 17. august 9. november

indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk
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stillende, så vores kasserer har fået endnu 
fl ere grå hår på hovedet - hvis det er muligt! 
En ting er dog sikkert - det er kommet for 
at blive, og vi skal til den kommende sæson 
internt være afklaret med hvordan vi bruger 
det i praksis. 

På seniorsiden har der også i 2010 været 
afholdt to AGF-stævner og klubturnering, 
alle med lidt svingende deltagelse. Tak til 
stævneudvalget for lysten til fortsat at have 
overskud til at stå i spidsen for disse stævner. 

Motionssiden og herunder baneudlejning 
går godt. Vi har mange timer i hallen, men 
det kniber fortsat med en fornuftig udlej-
ning lørdag formiddag.

Idræt om dagen tirsdag og torsdag formid-
dag bliver en større og store succes. Det er 
helt fantastisk at der nu er tilmeldt 77 spil-
lere - fl ot fl ot. Det er selvfølgelig også kraf-
tig medvirkende til at vi nu her pr. 31.12.10 
er hele 386 medlemmer - absolut rekord.

Efter mange mange år med konstant pris på 
baneleje har vi for den kommende sæson 
været nødsaget til en lille prisstigning. Det 
skyldes primært at haludvalget har hævet 
prisen for leje af hallen. 

I beretningen tilbage i 2007 fokuserede jeg 
lidt på, at en af de kommende arbejdsopga-
ver ville være en ændring af den måde op-
krævning og medlemsregistrering foregår 
på. Det har vi arbejdet og tænkt på løbende 
de sidste par år, men det har været svært. 
Det er virkelig arbejdskrævende med til-

meldingslister, bekræftelse, girokort, rykker 
m.v.. Men nu ser det så ud til at fremtiden 
giver en helt anden løsning på problemet, 
nemlig via online tilmelding på internettet. 
Det foregår forenklet på denne her måde for 
hvert medlem. 

- Klik ind på portalen
- vælg kontingenttype eller hold 
- indtast de ønskede oplysninger
- aktiver dankortet

og vupti - så er man medlem og pengene 
står på vores konto! Ja - så nemt er det nok 
ikke i praksis, men der er ingen tvivl om at 
dét bliver fremtiden.  Vi har dog besluttet på 
nuværende tidspunkt at holde lav profi l, og 
se hvad forsøgene og udviklingen bringer.

Her til slut skal vi lige glæde os over at de 
penge vi fi k i forbindelse med jubilæet, nu er 
ved og blive brugt til et kunstværk, som skal 
hænge på væggen i hallens indgangsparti. Vi 
forventer det bliver klar her i foråret. Og så vo-
res hjertestarter der hænger her i hallen. Den 
er betalt af hovedafdelingen og haludvalget.

Tak til vores halværter Jette og Per for godt 
samarbejde - ja tak til alle som også i 2010 
har arbejdet for badminton i Allesø.

Efter gennemgang og godkendelse af regn-
skab og næste års kontingent blev Jesper 
Iversen valgt til bestyrelsen, og så kunne alle 
sætte sig til bords i de tilstødende lokaler og 
hygge sig med gule ærter og en snaps eller to.

Poul Erik 

Så er det 29. gang vi holder generalforsamling 
i badmintonafdelingen under Allesø G. F. Året 
2010 har været et år med stor aktivitet i ung-
domsafdelingen, de sædvanlige problemer i 
seniorafdelingen og mange aktive motionister.

Starter vi med vores største udfordring, 
seniorturneringsspillere, skal jeg ærlig ind-
rømme, at jeg troede bunden var nået da vi 
sidst holdt generalforsamling - men ak - det 
er blevet værre! Her ved årsskiftet var der 
kun registreret 11 aktive medlemmer. Det 
er selvfølgelig alt alt for lidt når der gen-
nemsnitlig løber 7-8 spillere rundt i hallen 
mandag aften. Positivt er det dog at 3-4 
ungdomsspillere deltager aktivt. Vi har en 
træner, som er rigtig god og gør et stort ar-
bejde, især med de unge spillere. Men med 
det antal er det selvfølgelig ikke holdbart i 
længden. Nu kan det kun gå fremad, og lad 
os nu se om det ikke lykkedes og få et for-
nuftigt antal til træning fra næste sæson. 
Så bakker bestyrelsen op med ansættelse 
af træner, med håb om at det går den rigtige 
vej. En klub som os med så mange medlem-
mer, bør kunne mønstre en afdeling med 
turneringsspillere. Af gode grunde er der 
kun tilmeldt et seniorhold i serie 3, og de lig-
ger på nuværende tidspunkt sidst. Vi havde 
ved sæsonstart også tilmeldt et veteran C 
hold, men på grund af manglende tilmeldin-
ger måtte rækken udgå.  Badminton på Fyn 
lider generelt i alle kategorier på manglende 
tilmeldinger af turneringshold.

Ungdomsafdelingen er der rigtig god gang 
i, hvilket skyldes et godt trænerteam anført 
af Helle. Der er deltagelse i stævner rundt 

omkring, og i holdturnering er vi også aktive. 
Desværre er det svært med de få hold der del-
tager at fi nde de rigtige rækker med samme 
styrkeniveau, og der er også stor forskel på 
styrken på de enkelte holdspillere. Det giver en 
del ulige kampe hvilket ikke er tilfredsstillende. 

Trænerteamet har virkelig været gode til og 
lave aktiviteter for børnene i løbet af 2010. 
Det gælder klubturnering, afslutningsarran-
gement samt ikke mindst aktivitetsdag (eller 
lad os kalde det døgn!). Det forgik i Allesøhal-
len den 20. november, hvor der var mulighed 
for overnatning. Og så må vi ikke glemme en 
spændende aften i OBK her i december, hvor 
ligaholdet spillede hjemmekamp og en velop-
lagt Viktor Axelsen underholdt og svarede på 
spørgsmål - ja og så fi k både spillere og ledere 
en fl ot spillertrøje med hjem. Økonomisk bak-
ker bestyrelsen fuldt op omkring disse arran-
gementer, og herfra skal lyde en stor tak til 
trænerteamet Jesper, Rasmus, Vesti og Patri-
cia med Helle som tovholder. Også en tak til 
vores Støtteafdeling som altid er klar med et 
tilskud. En lille opfordring til alle - støt støtten 
de støtter os. 

Vores traditionelle U 15 stævne blev at-
ter afholdt med succes. Desværre meldte 
Danske Bank fra som sponsor efter mange 
års samarbejde, hvilket betød at det øko-
nomiske resultat ikke blev som tidligere år. 
Med hensyn til tilmelding til stævner har vi 
fået en ny stor udfordring, idet Dansk Bad-
minton Forbund har valgt at indføre online 
tilmelding og betaling gennem den fælles 
portal BadmintonPeople. Det har været me-
get kompliceret og ikke fungeret tilfreds-

BADMINTON BADMINTON

BeretninG 2010 - GeneralFOrsaMlinG Den 17. FeBrUar 2011
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BADMINTON

Vi er nu kommet godt ind i det nye år. Sidste 
dag inden jul fi k vi et par stykker smørre-
brød, som Niels sponserede med overskud 
fra et stævne, et par julesange til følge, og 
så var det jul.

Efter jul skal man jo tabe sig, så derfor var der 
nok så mange mødt op først i januar, så vi dår-
ligt kunne være i hallen, men vi ser tiden an.

Der er kontingent forhøjelse på trapperne, da 
hallejen stiger. Det vil man kunne mærke, når 
vi starter igen til september. Nærmere herom.

Der blev holdt rigtig julefrokost d. 20. januar 
med turnering først, og med et par vittighe-
der under frokosten er det jo altid hyggeligt, 
som det plejer, 40 i alt var med.

Hans H. Larsen /Niels Sigersted

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

iDrÆt OM DaGen

steMninGsBilleDer Fra aktiVitetsWeekenDen
i UnGDOMsaFDelinGen
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Odense: 66 12 51 22
Nyborg: 65 31 34 22

Svendborg: 62 21 64 00
www.kronsbjerg.dk

BILLIG FORSIKRING FRA 18 ÅR

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

FODBOLD
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Vi skal have opført et 30 m3 rum til 
alle rekvisitter, det skal bygges i Marts/
April, så har du lyst til at hjælpe, vi skal 
have gravet, støbt fundament og tøm-
ret til den store guldmedalje, samt sør-
get for forplejning, så kontakt Kim på 
22 16 08 51 efter 15.30.

Så er vinteren igen over os og vi sidder her 
og tænker tilbage på en god vinter med god 
tilslutning i alle rækker, det er jo dejligt som 
formand for vores lille fodboldklub at kunne 
notere sig en konstant fremgang selv i vin-
termånederne, der er i vinter kommet 10 
nye børn til og et antal af de der havde valgt 
en pause er også startet igen. 

Vi der har vores daglige gang i klubben håber 
jo på at denne, fremgang og tilbagevenden, 
er et resultat af det arbejde som udspringer 
af at fodbold skal have et højt socialt islæt, 
fodbold er ikke bare fodbold, det er her man 
danner netværk, og dette er vigtigt for vores 
børn i denne elektroniske tid, hvor meget af 
deres kontakt udenfor skolen foregår via PC, 
vi ser børn live helt op når de først er kommet 
et par gange, og forældre der stolt fortæller 
at de ikke snakker om andet hele ugen...

Generalforsamlingen den 10.2 gik som for-
ventet, der var fl ere nye ansigter, Sascha 
havde valgt at forlade bestyrelsen, og ind 
kom Lene Carlsen, det var dejligt at se at 
interessen for det næste års aktiviteter, 
det foregående år blev et år hvor vi brugte 
rigtig mange penge til nyt inventar, bolde, 
rekvisitter og uddannelse til gavn for alle 
årgange, derfor måtte vi også acceptere 
et underskud i forhold til det forventede, 

men dog ikke større end at vi sagtens kan 
indhente det i 2011, vi føler i bestyrelsen at 
det er vigtigt at investere i en mere langsig-
tet planlægning bl.a. indenfor uddannelse af 
vores trænere, og dette koster…. Men vi er 
overbevist om at det kommer ind igen.

UNgDOMMEN
VI søger 2 trænere 1 til U10 (sammen med 
TURE) samt 1 eller 2 til U5 sammen med 
Jette. Tiltrædelse STRAKS!!!
Kontakt KIM 22 16 08 51

U5 (3 – 5 år) 
Selve U5 holdet har lagt lidt stille her i vin-
ter, Fredag er åbenbart ikke dagen hvor vi 
kan trække børn og forældre til disse små i 
Allesøhallen, men til trods for dette er der 
kommet 3 nye, de har så haft fornøjelsen af 
at spille sammen med de lidt ældre.

Så har du lyst til lidt fodbold og gode kam-
merater og er du mellem 3 og 5 år så se 
næste linje.

U5 STArTEr UDENDØrS 
MANDAG 28.3.2011 kl. 17 – 18.00 
kontakt JETTE 31 66 42 08 efter 16.00 

U6 / U7 (5 Og 6 år)
U6 har denne vinter oplevet en rigtig god 
tilslutning, på gennemsnit 10 spiller hver 
gang, det er væsentligt bedre en vinteren 
2009, og der er plads til mange fl ere, de har 
deltaget i 3 stævner i Allesø Cup 2010, i 
Danske Bank Cup Bogense (her blev de nr. 2) 
og Ubberud IF her blev de nr. 2. Begejstrin-
gen ved børnene har været stor især da de 
vandt Bogense.

se Her ……… er DU GOD til ??



AG
F

ALLESØ

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

FODBOLDFODBOLD

U10-C: 
Der tilbydes desværre ikke så mange stæv-
ner på dette niveau og derfor hører dette 
hold desværre ikke til blandt de hold som har 
haft fl est stævner. 

Til trods for dette har spillerne har generelt set 
har udviklet positivt fodboldmæssigt, og vi er 
begyndt at se at placeringen på banen og det 
at ”spille som et hold” er gået meget fremad. 

Holdet har opnået rimelige resultater i de 
stævner de har deltaget i, og holdet slut-
tede således sæsonen af med at blive nr., 3 
ved stævne i B67 - Flot gået. 

U10-B/A: 
Også på dette hold er der blevet arbejdet 
meget med holde sin plads, samt at hu-
ske at komme med hjem og forsvare, vi har 
stort set kunnet se fremgang fra stævne til 
stævne hvilket er meget positivt.  Indstillin-
gen fra spillerne på dette hold er altid meget 
positiv, hvilket vi er meget glade for. 

Resultatmæssigt har det været på det jæv-
ne, men holdet har vist stor fremgang, og fra 
at starte sæsonen på det jævne i B-rækken, 
kan vi nu se at holdet befi nder sig på et ni-
veau i toppen af B rækken og ved deltagelse 
i A stævner har de bevist at de også kan slå 
hold fra den række, Flot udvikling. 

U11-C: 
Ligesom vores U10-C, hold har dette hold 
lidt en del af at udbuddet af stævner er be-
grænset på for denne række, Men spillerne 
er frisk til sagen i de stævner vi har deltaget 
i, og har opnået pæne resultater i de stæv-

ner de har deltaget i. Holdet sluttede sæso-
nen for indendørsstævner af med at blive 
nr. 3 ved de uoffi cielle Fyns Mesterskaber 
for C-række hold i Munkebo, og holdet var 
så tæt på at blive nr.1 som man næsten kan 
komme, en bold som ramte begge stolper, 
men ikke gik over mållinjen var således for-
skellen på at blive at blive nr. 3 i stedet for 
nr. 1 ved dette stævne - Flot spillet gutter. 

U11-A: 
På dette hold har vi primært arbejdet med 
spillerne individuelt, for at gøre dem bedre 
på de punkter hvor det halter lidt., og des-
uden vi har arbejdet en del med holddyna-
mikken/at være positive, også selvom hol-
det skulle tabe en kamp. Holdet har bevist 
at de stadigvæk hører til blandt Fyns abso-
lut bedste, og holdet har således deltaget 
i 8 stævner med gode resultater til følge: 
Fyens Stiftidende turneringen, som er den 
absolut stærkest besatte turnering på Fyn, 
blev de placeret i den klart stærkeste pulje, 
men til trods for dette vandt de over sidste 
års nr. 1 og 2, og endte med at vinde puljen. 
Herefter skulle de spille en cup kamp om at 
komme i en af fi nalepuljerne, som de efter 
en meget jævnbyrdig kamp desværre tabte 
med 1-0 til Næsby, som senere blev num-
mer 2 i turneringen (i øvrigt første gang hol-
det har tabt til Næsby). 
Desuden har holdet vundet 2 stævner og 
deltaget i 6 fi nale puljer. Og holdet sluttede 
sæsonen af med at blive uoffi cielle Fyns 
mestre ved stævne i Munkebo foran blandt 
andre vinderne af Fyens Stifttidende turne-
ringen (holdet blev dog ”kun” nr. 2 ved dette 
stævne, da det var et hold fra Jylland som 
vandt stævnet). 

U7
har deltaget i de samme stævner, og har kla-
ret sig rigtig godt, de vandt også i Bogense 
1.plads, og en 4 plads i Ubberud IF.  U7 er 
”kun” 7 spiller p.t. så her skulle vi gerne have 
5-10 mere når vi kommer udendørs. 

SE NEDENFOR HVIS DU HAR LYST TIL AT 
PRØVE OG ER 5 eller 6 ÅR SÅ KOM FORBI 

Det er valgt at opgradere trænerindsatsen 
på U6 og U7 til den nye sæson således at 
der er 3 trænere.

U6 / U7 STArTEr UDENDØrS 
Mandag 28.3 kl. 17 -18.00  
Kontakt Miriam 22 28 40 08 efter 15.30

U8 (7år)
U 8 har deltaget i de samme stævner som 
de mindre U6/U7 og med rigtige gode resul-
tater, det er vigtigt at se at det store arbej-
de som Trænerne har lagt i de daglige træ-
ninger virkelig giver resultater, de blev nr. 1 
i Bogense og deltog med 2 hold i Ubberud 
som blev nr.1 og nr. 4, der har været en lille 
men vigtig tilgang af nye spillere i vinteren, 
og der er plads til fl ere:

U8 TrÆNEr 
Mandag og Onsdag fra 17 – 18.00 senere til 
18.30. Jana og Jacob er klar hvis du har lyst 
til at spille. Kontakt: Jana 26 31 89 62 eller 
Jacob 22 83 08 51  

U10 / U11
Alle hold har som minimum været tilmeldt 
5 stævner i indendørssæsonen, hvilket har 
medført ekstra betaling for deltagelse i 

stævner udover beløbet som klubben dæk-
ker. Reglen har været at alle på et hold har, 
skulle betale, også selvom om de ikke har 
kunnet deltage i et eller fl ere stævner: Så-
ledes at vi har kunnet undgå at skulle ringe 
til reserver og bede disse om også at have 
penge med til stævnerne (det er i forvejen 
svært nok at fi nde reserver, og ofte er det 
de samme som springer til igen og igen og 
hjælper), hvilket vi har følt at disse spillere/
deres forældre ikke skulle ”straffes for, ved 
ekstra betaling for at hjælpe et hold. Vi har 
så tidligt som muligt meldt ud vedr. datoer/
weekender hvor der var planlagt stævner 
for alle hold, og vi har haft oplevet en del 
afbud til trods for dette, hvilket således 2 
gange har medført at vi har måttet trække 
et hold fra et stævne - betaling for tilmel-
dingerne er normalt bindende og dermed 
mistet. Der har med få undtagelser været 
god forståelse for dette, og vi vil gerne tak-
ke forældrene for opbakningen. 

Vi har arbejdet meget med at ”kende sin 
plads” på banen og holde den, og huske at 
løbe med tilbage og hjælpe med at forsvare 
så man ikke lader sine holdkammerater i stik-
ken. Humøret på holdene har generelt været 
positivt, med meget få undtagelser (som vi 
adressere når det er nødvendigt), og frem-
mødet til træningerne har generelt set være 
god. Spillernes niveau forskelle er temmelig 
store, men dette til trods går alle ungerne 
frisk til den til træningerne og til kampe, og 
det med stor begejstring, hvilket vi er vældigt 
imponeret over. Tusind tak til alle spillerne for 
dette.  Vi har haft 4 hold med stævner i vin-
tersæsonen, så der har været rigeligt at se til, 
og det er gået pænt fremad for alle hold. 
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Flot af holdet at de til trods for at vi er lille 
klub stadigvæk kan gøre sig gældende. 

Til sidst vil jeg gerne sige mange tak til Kri-
stian, som desværre skal starte arbejde i Jyl-
land og derfor stopper som træner. Ungerne 
og jeg har haft stor glæde af Kristian, og vi 
vil komme til at savne ham meget. 

Vi søger således efter en ny træner, som 
sammen med mig, vil træne ovenstående 
fantastiske unger, og vi håber at i vil give be-
sked til klubben snarest, om i evt. kunne være 
interesseret i dette eller om i kender nogen 
som kunne. - Helst så hurtigt som muligt :-)
 
Udendørstræningen er mandag og onsdag 
kl. 16.30-18.00  Kontakt Ture 22 51 67 16
Der er tilmeldt 2 hold til FBUs turneringer, 
U11-C 7:7 og U11-A 7:7 

Trænere: Ture og Kristian     

U14
(U-14 holdet består som sidste efterår af spil-
lere fra årgang 1997, 1998 og 1999.). 

Vi har deltaget i adskillelige indefodbold-
stævner i vinterens løb. Resultaterne har 
været blandede, men en del fi nalerunder blev 
det til. Et af højdepunkterne var sejren i Dal-
by-stævnet i U14-rækken i november måned; 

Sidste kamp i fi nalerunden om 1. pladsen. Vi 
kan nøjes med uafgjort for at blive nr. 1, men 
Næsby går forbi os, hvis vi taber. Undervejs 
er vi bagud med 2 mål, kæmper os tilbage, 
og slaget bølger frem og tilbage. Der mang-
ler 5 sekunder, og vi er bagud 2-1. Så mod-
tager Thomas Hansen bolden i venstre side 

lidt uden for Næsbys målfelt. Han vender 
med bolden og hamrer den op i modsatte 
trekant. 2-2 og 1. pladsen var i hus. 

Nu er det så udendørsfodbolden, vi skal i 
gang med. Vi træner hver mandag og ons-
dag kl. 16.30-18.00. Kontakt: Per 27 44 94 
31 Erik 60 44 73 43

Vi er tilmeldt 9-mandsholdturneringen med 
ét hold.

Trænere: Erik og Per   

U17
Gennem vinterkulden har vi holdt formen 
ved lige hver fredag aften i Allesøhallen. Der 
har været dejligt stort fremmøde de fl este 
gange og stemningen er altid høj. De fl este 
drenge har været af sted til et par stævner 
og det har til tider set rigtig fi nt ud, med 
nogle 2. pladser bl.a. til vores eget stævne 
i november. Fra starten af februar er vi be-
gyndt at løbetræne og ser nu frem til kom-
me på græs. Der venter begge hold et par 
træningskampe i den nære fremtid.
Martin Kjær og Nick Hilbert Kontakt: Martin 
22 24 90 33 efter 16 Nick 23 70 97 93

TEKNISK TrÆNINg
Kom og udfordrer dig selv! Hvor god er du? 
Hvor god kan du blive? Med udgangspunkt 
i DBUs Tekniktræningshæfte, kan man for-
søge at opnå teknikmærker. 

På: www.dbu.dk/uddannelse_og_tra-
ening/spilleruddannelse/Education/
TechnicalSkillSearch.aspx kan man se, 
hvem fra klubben, der allerede har taget 

FODBOLD

mærker. Træningen er for såvel uøvede som 
øvede; Der er udfordringer for alle! Man skal 
være fra 9 og til og med 16 år gammel. Det 
er gratis at deltage. Det eneste der kræves 
er at man er medlem af Allesø Fodbold, samt 
at man skal møde op stort set hver gang, 
samt være villig til at selvtræne mellem træ-
ningsgangene.

Vi træner på fredage fra kl. 16.15-17.45; 
Første gang er fredag d. 8. april.

Træner: Per

Hr. SENIOr SErIE 2 SAMT SErIE 3
Herre senior har i vinterens løb gennemgået 
et trænerskifte, tidligere assistent Jens Kri-
stian er blevet træner for 1.holdet og Hel-
mut Piwodda er trådt til som 2.holds træner, 
denne løsning er fremkommet efter at Palle 
havde meddelt at han ønskede at stoppe 
til sommerferien 2011, dette blev således 
fremskyndet til opstart for at få en glidende 
overgang for Jens og Helmut, Vi takker Palle 
for det store stykke arbejde han har lagt i 
klubben og ønsker ham alt godt fremover.

Der var opstart i Februar og det ser ud til at 
brutto truppen er den samme, dog med en 
eller to nye spillere

Rent spillemæssigt har seniorerne i vinteren 
trænet i hallen hver Fredag fra 20-22.

Træning Tirsdag og Torsdag 18.30 – 20.00    
Jens 28 513 879 Helmut 22 909 381

DAME SENIOr
Dame senior under træning af Søren og Ka-
trine har valgt at holde en lille vinterpause, 

der har været en manglende opbakning, fra 
spillerne om fredagen, derfor har vi ikke til-
meldt et damehold til FBU i forårssæsonen, 
det bliver på motionsplan, og sandsynligvis 
med mere ”voksne” på holdet.

Søren har meddelt at han står klar hvis de 
kommer når græsset bliver grønt igen .

Er du kvinde og har du lyst til at spille fod-
bold så kontakt: Søren 31 17 48 29

OB 70 
Vores Old Boys hold har i denne vinter valgt 
at deltage i Albani Cup vinterturneringen i 
Veteranrækken. Efter en lidt famlende start 
kom vi godt igen og endte på en fl ot 2 plads 
i den første halvdel af turneringen, som 
trods det hårde frostvejr og sneklædte ba-
ner nåede at slutte som planlagt lige inden 
juleferien.. 

2 halvdel er i skrivende stund i gang, og 
der er vi kommet rigtig godt fra start med 
3 sejre og 2 uafgjorte, som betyder, at vi 
inden de sidste 2 kampe, som er udsat pga. 
det dårlige vejr, ligger på en fl ot 1 plads, så 
hvis vi vinder de sidste 2 kampe, vinder vi 
vores række.. Morten og jeg vil gerne takke 
de ”gamle” gutter for de fl otte indsatser og 
altid gode humør og glæder os til at foråret 
kommer, hvor vi forhåbentlig kan fortsætte 
de sidste to års fl otte indsatser i OB70 tur-
neringen..

Venlig hilsen Morten og Thomas.. 
Kontakt Morten 31 70 20 75
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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: Jesper Iversen, Anderuplunden 70 31171796
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: Charlotte Madsen, Chr. Lehns Vænge 39 C 65978735

Ellen Andersen, Fredskovvej 38 65978844
Bjarne Hollemann, Anneksvænget 37 65978425
Jens Peter Christiansen, Søhusvej 86 66187243

HÅnDBOlD Formand: Niels-Erik Christensen, Søballevej 73 20900933
Kasserer:: Heidi Holm Madsen, Kirkendrupmarken 57 22795202
Ungdomsform. Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Seniorafdeling Pernille Skov, Kronhjortløkken 228 28894358
Koordinator 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

Niels Kold Hansen, Skovshøjrupvej 37 65965096
tennis Formand: Jeremy Dean, Beldringevej 130 65978870

Kasserer: Lene Thomsen, Faunavænget 7, Sdr. Nærå 51884599
Peter Jensen,  Yrsavej 10 3.tv 66166068
Emily Dean, Saxovej 182 61708747
Karin Jensen, Sleppevangen 69 22861091
Johnny Nielsen, Søhustoften 245 22919529
Klubhus 65978410

VOlleY Formand: Jørgen Pedersen, Valkendrupsgyden 33 65978447
Kasserer: Dorthe Wewer, Munkemaen 3 26294618

Sejda Salipahic, Bygmarksvej 45 65925548
Tanja Christensen, Bispeengen 97 23678877

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

Tina Andersen, Valkendrupsgyden 77 41591007
Kristine Bendtsen, Æbleparken 35 st 29464585

Ledig
Ledig

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 Poul Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25
Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123

Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11
Oplag: 1200 stk. 
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JUNIOr OLD BOYS A rÆKKEN
Junior Old Boys har ikke spillet I vinteren, de 
er tilmeldt A turneringen hvor de igen skal 
spille mod de store som OB og B1913, så 
der venter nogle spændende kampe på Al-
lesø Stadion. Niveauet er meget højt.
Kim Poulsen kan kontaktes på 22 57 08 75

SUPEr MASTErS: A rÆKKEN
Super Masters træner hver mandag (når vej-
ret ellers tillader dette) fra kl. 19 -? de har 
ikke deltaget i nogen vinterturneringer i år, 
men de mødes trofast hver mandag, 

SÅ KOM OG VÆR MED HVIS DU KAN OG 
HAR LYST OG ER OVER 50 år.

Gert står for dette hold og kan træffes på 
66 14 66 45 

Til slut vil vi gerne takke alle trænere og 
hjælpere der gør det muligt at vi kan udvikle 
vores lille fodboldklub, også tak til Sponsorer 
som gør det muligt at have så gode facilite-
ter som vi har.

Husk at reservere 18.6. der bliver der fest 
på plænen ved klubhuset se annoncen her-
under... alle er velkommen!

Kim Kaare Hansen

HErrEr/ MIX 
Allesø Fodbold afholder en 5 mands fod-
bold turnering, den er åben for alle Firmaer 
og Private der kan stille et hold på max. 7 
spillere og som ønsker at have nogle hygge-
lige timer med fodbold og med mulighed for 
spisning bagefter.

DAMEr
4:4 turnering på små mål, den er åben for 
alle Firmaer og Private der kan stille et hold 
på max. 6 spillere og som ønsker at have 
nogle hyggelige timer med fodbold og med 
mulighed for spisning bagefter.

BØrN Og UNgE
Der vil være aktiviteter for børn og unge på 
plænen, både fodbold og andre sjove ting.
Der vil blive omdelt en fl yer senere ellers se 
mere på alleso.dk efter 1.4.

tilmelding på  allesoefodbold@gmail.com 
eller 22 16 08 51 efter 16.00

Inga har kolde Øl og Vand , Kaffe på Kanden 
og Pølser på Panden. Kl. 18.00 er der Hel-
stegt gris og Kolde Fadøl i teltet  

KOM OG fÅ en hYGGeliG DAG i DeJliGe 
OMGiVelser sAMMen MeD KOlleGAer, 
fAMilie, eller Vennerne! 

Det kan lyde mærkeligt, 
men gode resultater bliver skabt, 
når man taler mere end man trykker.

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 91 8
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GriseFest MeD aktiViteter 
DEN 18.6.2011 BLIVEr DEr FEST På PLÆNEN VED KLUBHUSET
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som vores udmærkede dirigent Henning 
Nielsen takkede de fremmødte for. Forman-
dens beretning og afdelingens regnskab 
blev enstemmigt godkendt. Vi skulle have 
valgt en ny kasserer som afl øser for Helle 
Vestergaard. 

Charlotte Madsen tilbød at overtage kasse-
rer posten, og som ny i bestyrelsen er Ellen 
Andersen indtrådt. Under eventuelt blev der 
drøftet hvad der skal til, for at få inddraget 
nogle nye af alle vores ca. 200 medlemmer

i bestyrelsesarbejdet – eller til at begynde 
med: at få Jer til at møde op til generalfor-
samlingen og komme med gode ideer til af-
delingens videre arbejde!

Formanden sluttede med at takke vores 
særdeles kompetente instruktører for deres 
indsats sæsonen, og bestyrelsen for godt 
samarbejde.

Vi slutter gymnastik sæsonen i slutningen 
af marts, dog fortsætter Zumba indtil maj.

Ole Halkjær

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

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

albani.dk

støt VOre annOnCører
- De støtter Os!

OG Her er PlaDs til Din annOnCe
rinG PÅ tlF. 23 20 04 24

gYMNASTIK
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GYMnastikaFDelinGen Fik klaret 
GeneralFOrsaMlinGen i ’GOD rO OG OrDen’

sønDAG D. 29-05-2011 
KL. 10.00 -13.00

Effekter modtages, kan evt. afhentes.
Kontakt Helle Hofstedt på tlf. 50 51 02 62 

eller Kurt Rasmussen 65 978 438

Stande i hallen udlejes for 150 kr. pr. stk.
Mvh helle hofstedt

hUsK hovedafdelingens generalforsamling 
tirsdag d. 5 april kl. 19.30 i Allesøhallen.

Alle er velkomne!

LOPPEMArKED
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WWW.ODENSE-MALERFIRMA.DK
POST@ODENSE-MALERFIRMA.DK

VOLLEY

sÅ er Vi iGen startet PÅ en nY sÆsOn, 
OG slUttet Den GaMle MeD Maner!

sÅ neMt støtter DU lOkalt
Tilmeld dig aftalen som Allesø GF har med OK. 
Har du OK-kort, så tilmeld det på mail bpo@ok.dk og oplys sponsor-nr. 559710. 
Bestiller du et OK-kort, så husk at oplysesponsor-nr. 559710.

Vi har haft en rigtig god juleafslutning i de-
cember. Det var rigtig sjovt og hyggeligt. 

Øh, nåh ja, rent sportsligt har det været en 
sæson fyldt med op og nedture. Vi har til de 
fl este stævner stillet med 2 hold. 

På papiret 2 lige hold, og indimellem har det 
også skinnet igennem. Nogen gange har det 
været dagsformen som har bestemt udfal-
det. Vi ligger i den gode ende af B-puljen. 
A-holdet lidt bedre end B-holdet. Men vi har 
det det sjovt, og det er vel det vigtigste.

Vi har også været til Fynsmesterskab i mix, og 
vi fi k bege hold rimelige placeringer i vores pulje. 

Til træning møder mange heldigvis op, og vi 
hygger os vældigt. Det er dog for de fl este en 
rigtig god træningsaften hvis vi har vundet.

Medlemstallet går lidt op og ned, vi er en del 
plaget af skadede spillere, men der kommer 
heldigvis også nye medlemmer til.

Generalforsamlingen er netop afholdt. Tanja 
er blevet nyt bestyrelsesmedlem i stedet for 
Fie som er skadet. 

Velkommen til Tanja som fuldgyldigt med-
lem, og god bedring til Fie.

Nu er det snart tid til det årlige stævne i 
Ubberud, hvor det gælder det uoffi cielle 
Fynsmesterskab for oldgirls og oldboys, det 
bliver både spændende og sjovt at se hvor-
dan det går i år.

Alt for nu
Dorthe

 

 
Lone Nielsen 
 
Professionel 
Fysiurgisk Massør Terapeut 
 
Odensegyden 17, Allesø 
5270 Odense N. 
Tlf.: 65 97 85 08 / 22 511 644 

 

 
Lone Nielsen 
 
Professionel 
Fysiurgisk Massør Terapeut 
 
Odensegyden 17, Allesø 
5270 Odense N. 
Tlf.: 65 97 85 08 / 22 511 644 
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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

HåNDBOLD

Bolden ruller plan-
mæssigt og gene-
ralforsamlingen er 
overstået i fred og 
fordragelighed som 
den plejer.

LIDT FrA gENErALFOrSAMLINgEN:
Formandens beretning indeholdt om året 
2010 og lidt om fremtiden.

Regnskabet blev fremlagt af Heidi Madsen, til-
fredsstillende regnskab, uden nogen problemer.

VALg AF BESTYrELSE:
Jack valgte at forlade posten i bestyrelsen 
og indtræde som suppleant i stedet for Mi-
chael Christensen.

Ind i bestyrelsen kom Michael Hjæresen som 
ny ungdomsformand.

BESTYrELSEN SEr UD SOM FØLgEr:

Formand . . . . . . . . . . . . . . Niels-E. Christensen
Kasser  . . . . . . . . . . . . . . . . Heidi Madsen
Ungdomsformand  . . . . Michael Hjæresen
Seniorafdeling . . . . . . . . Pernille Skov
Korordinator  . . . . . . . . . . Helle Hoffstedt

Suppleant . . . . . . . . . . . . . Jack Petersen
Suppleant . . . . . . . . . . . . . Frederik Petersen

Jeg vil her gerne sige tak til Jack og dit arbejde 
i bestyrelsen, det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med dig. Du har bidraget til 
en god og saglig debat omkring afdelingen 
samt hjulpet med mange ting når der var 
brug nogle hænder. Tak for denne gang Jack.
Den samme tak skal lyde til Michael Chri-
stensen som i en kort periode var inde over 
bestyrelsen, da Jack Og Helle p.g.a arbejde 
var på orlov fra bestyrelsen en kort periode. 
Tak for denne gang Michael.

Her skal også lyde en stor tak til afdelingens 
sponsorer, dommere, dommerbord, halvær-
ter samt alle andre som har hjulpet afdelin-
gen i 2010.

Også en stor tak til vore trænere samt hold-
ledere gennem hele sæsonen som har ydet 
en kæmpe indsats.Tak…

Tak til bestyrelsen for en god sæson og hyg-
geligt samvær ikke mindst med hjemmebag 
af den ene eller anden slags.

Formanden

liDt Fra HÅnDBOlDen
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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TENNIS

Sæsonen 2010 – 2011 blev atter et godt 
år for tennisklubben. Med et medlemstal på 
knap 150 blev det ikke nødvendigt at henvise 
medlemsoptagelse til en venteliste. Det glæ-
dede bestyrelse meget, at se så mange spil-
lere på banerne sæsonen igennem – og også 
i de sene aftentimer under lys fra klubbens 
fi ne belysningsanlæg.

2010-2011 var også sæsonen hvor vi fi k 
gavn af vores nye fuldautomatiske van-
dingsanlæg.  I forbindelse med etablering af 
anlægget valgte bestyrelsen at gennemføre 
omlægning af vandledningerne således at 
vandforsyning til banerne og klubhuset nu er 
adskilt. Vi håber meget at frostspringning af 
rør bl.a. på grund af tænding for vand til klub-
huset om vinteren nu er et overståede kapi-
tel.  Bestyrelsen bringer en tak til både hoved-
afdelingen i AGF og petanque afdelingen for 
deres økonomiske bidrag til dette arbejde.
Som man tydeligt kan se på stedet er der 
udført rydning og træfældning mellem klub-
huset og bane 3 og 4. Selvom arbejdet ikke 
er færdigt endnu kan man se, at ændringen 
har bragt bane 3 og 4 til syne fra klubhuset. 
I øvrigt kan vi i den forbindelse oplyse, at 
Odense Kommune uden videre har overdra-
get vedligeholdelse af klubhusets plateau 
til os – og dette på trods af en brav kamp 
fra Karen. Klubben er derfor nødsaget til at 
anskaffe sig en plæneklipper, som er en ær-
gerlig udgift for os. 

Sportsligt har sæsonen igen været et rigtigt 
godt år. Træning med Peter Jensen har haft 
stor tilslutning og Begge vore mesterskaber 
blev afviklet til stor fornøjelse for alle del-
tagere. Til lykke til alle turneringsvinderne! 
Klubben har fortsat sit samarbejde og ten-

nisturneringer med fl ere nordfynske tennis-
klubber. Dette samarbejde udvikles videre af 
Peter Jensen i 2011.

Før jul genoptog Peter minitennis om lørda-
gen i Allesø Hallen. Vi kan med glæde note-
rer os at det har været muligt at tiltrække 
deltagere til aktiviteten på de fl este lørdage.
Når spørgsmålet om indendørs tennis berø-
res, kan vi oplyse at Odense Byråd som led 
i det seneste budgetforlig har afsat 37,5 
millioner kroner til opførelse af en tennishal 
ved Marienlyst.  Allesø er blandt de klubber 
der får meldinger om projektets udvikling fra 
Tennis Odense. Vi er naturligvis interesseret 
i at sikre timer til vore egne medlemmer når 
hallen er færdigbygget.

 I 2010 meddelte Fransa A/S, at fi rmaet ikke 
længer vil yde sponsorstøtte til klubben. Fir-
maet skal have tak for alle de år de har støttet 
os. Herudover bringer vi en stor tak til vores 2 
øvrige sponsorer – Spar Søhus og Nordea A/S. 

Som man kan se på generalforsamlingens 
dagsorden udtræder 2 bestyrelsesmedlem-
mer fra bestyrelsen i år - Susanne Jensen 
som klubbens kasserer og Karen Bystrup som 
ansvarlig for klubbens nøgler, medlemsintro-
duktion, klubbladet og meget andet. De har 
begge ydet en stor indsats for klubben i en 
årrække. En stor tak til både Susanne og Ka-
ren fra bestyrelsen og klubbens medlemmer. 

Når Karen og Susanne udtræder fra besty-
relsen har vi atter brug for fl ere hænder til at 
varetage opgaverne i klubben. P.t. har vi akut 
brug for bl.a. hjælp til medlemsservicering, 
herunder introduktion af nye medlemmer og 
salg af øl/vand i klubhuset, klubbladet - samt 

BestYrelsesBeretninG 2011
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Kirkendrup Nærbutik
v/Britta Larsen 

Ærtebjerggårdvej 1 • 5270 Odense N
Tlf.: 66 18 42 43  • Fax: 66 18 48 43

•	 Friskbagt	brød	
•	 Tips,	lotto	og	
	 varelotteriet
•	 Telekort
•	 Åbent	alle	dage	
	 fra	kl.	6.30-20.00

Vi	har	også	spilleautomater

•	Store	gevinstchancer
•	Kontante	gevinster

      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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til løbende vedligeholdelse af banerne. For 
at deltage i dette arbejde kræver ikke nød-
vendigvis, at man skal vælges til bestyrelsen 
– så vi ser frem til at høre fra vores medlem-
mer – og gerne så hurtigt som muligt.

Til sidst vil jeg godt bring et stort tak til alle 
i bestyrelsen samt andre der hjælper til for 
indsatsen i den forgangne sæson. Men det 
største tak går naturligvis til Karen og Su-
sanne, som fratræder i dag.

FrA gENErALFOrSAMLINgEN
14 medlemmer deltog i generalforsamlin-
gen den 8. februar 2011 i fodboldklubhuset. 

ÆNDrINgEr I BESTYrELSEN
Lene Thomsen blev valgt som kasserer og 
Emily Dean blev valgt som ordinært besty-
relsesmedlem. Niels Rasmussen og Hans 
Bendtsen blev valgt som henholdsvis 1. og 
2. suppleant til bestyrelsen. Husk – vi har 
det bedste tennisanlæg på Fyn – pas på det!

Formand: Jeremy Dean

TENNIS
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Det er stadig vinter over Danmark, men nog-
le dage har det været til at træne ude.

Generalforsamlingen forløb stort set planmæs-
sig der var mødt 19 op, samt Keld, tak for det.

Nyvalgt blev Niels Kold i stedet for Astrid 
Jensen, Astrid går ind som suppleant i stedet 
for Niels. Bestyrelsen konstituerer sig ved et 
møde den.16 marts.

Astrid ønskede ikke at forsætte, jeg vil ger-
ne sige dig tak Astrid, det har været en for-
nøjelse at arbejde sammen med dig.

Til dig Niels, velkommen tilbage, du har jo 
været med før.

God snak om de forskellige ting der skal ske 
fremover, kan nævne i fl æng 10 års jubi fest 
til sommer.

Har fra Odense Kommune næsten fået 
meddelelse om at vi må etablere to nye ba-
ner samt overdækning. Pengene skaffer vi, 
mener vi?

Til slut vil jeg meddele at cykelløbet vil fore-
komme igen i år, men dog med to mand på 
hver sin cykel.

husk at besøge vores hjemmeside.

TrÆNINgS TIDEr Er STADIg.

Søndag fra  10.00 - 12.00
Mandag fra 14.30-- 17.00
Onsdag fra 14.30-- 17.00
 

Hilsen og godt forår.  
Gudmund

FOrÅret er PÅ VeJ!

PETANQUE
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PrOFILEN

Inklusive

Tilbehør

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

A/S

www.guldfeldt.com

MULTI FARVEMASKINE

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

Landsdækkende 
service

Første gang under 20.000,- M/kopi, print, fax samt scan

Med lav driftspris 
incl. toner & service

MULTI FARVEMASKINE
Kopi, Print, Scan, Fax

DOKUMENT-FEEDER
50 original ark til tosidet original ark

PRINT M/NETKORT
30 farve og 30 s/h pr. minut

DUPLEKS
Til tosidet kopi & print

FAX
Fax fra maskine og over netværk

SCAN
Scan til net og E-mail

HUKOMMELSE
120 GB harddisk

ORIGINALSKAB
Bord på hjul

EKSTRA KASSETTER
Op til 3 i front

50 original ark til tosidet original ark50 original ark til tosidet original ark50 original ark til tosidet original ark50 original ark til tosidet original ark

Fax fra maskine og over netværkFax fra maskine og over netværk

INEO +35
BYTTEPRIS NU KUN

EKSKL. MOMS

19.900,-
SOM AFBILLEDET

”Den GÆVe PiGe”

AF ArNE ANDErSEN:
Charlotte Madsens første indtræden i AGF, be-
gyndte i 2005, som et vikariat for Jette Søren-
sens gym. forældre-barn hold på Spurvelund-
skolen. To år senere stod herrerne og manglede 
en leder, og her kom Charlotte som ”En frel-
sende engel”, og påtog sig at dele opgaven med 
Jette Gommesen. Siden har herreholdet udviklet 
sig til en stor succes med fl ere nye medlemmer 
hvert år.
Om starten med herrerne siger Charlotte med 
et lille smil: ”Jeg var jo helt ny, og ikke vandt til at 
til at lede voksne i gymnastik, og det med tak-
ten var nok ikke lige min stærkeste side”. Med en 
stærk vilje og lidt god musik, så er det jo lykkes 
helt fi nt alligevel – uanset takten.

Ved den ekstraordinære generalforsamling i 
2010 påtog Charlotte sig desuden en post i 
gymnastik-bestyrelsen. Hun indrømmer gerne, 
at hun ville savne herreholdet hvis hun ikke læn-
gere havde dem at hundse lidt rundt med – det 
samme siger holdet helt sikkert om hende. 

Charlotte er oprindelig fra Dalum. Kom på Ting-
løkkeskolen hvor kun gik ud efter 10 klasse 
1987. Tog hun et ”sabbatår” i huset hvor der var 

et par børn. 1988 på EFG Jern & Metal med en 
uddannelse som elektriker for øje. Det blev hun 
så ikke, men brugte i stedet de næste tre år på 
at blive teknisk designer. Tog igen et år fri fra 
lektierne med et rengøringsjob hos ISS.

1992 fi k hun praktikplads hos Naturgas Fyn, 
med skole i Horsens, for at uddanne sig til 
landmålingsteknikker (landmåler). Det klarede 
hun på kun et år, fordi hun havde en teknisk 
uddannelse at bygge videre på. Igen tilbage 
hos ISS, efterfulgt af et job på Odense Marci-
panfabrik, inden hun i 1996 kom til daværende 
Ringe Kommunes trafi kafdeling som landmåler 
- en funktion hun stadigvæk har, i det der nu er 
Faaborg-Midtfyn Kommune – hvor et af hendes 
områder er tilladelser og opmåling ved gravear-
bejde og snerydning.

Charlotte er gift med Jørgen, som fl ere nok ken-
der fra dilettanten i Allesø. De har boet på Chr. 
Lehns Vænge i Broby siden 1995. De har to 
børn, Tobias på 16, og Pernille på 13år.
Charlotte har altid dyrket gymnastik, som barn 
og ung i DHG. Nu er hendes egen gymnastik 
dog lagt lidt på hylden til fordel for børnene 
hvor hun gerne tager del i deres aktiviteter.
 Tobias spiller både fodbold og badminton, og 
Pernille håndbold. Når familien endelig samles, 
så er det som regel blevet weekend, og så står 
menuen derfor ofte på ren familie-råhygge.

Der kom en lille foræring til mig her i skrivende 
stund, da Charlotte, overraskede fl ere af os, ved 
at påtage sig kassererjobbet i gymnastik-
afdelingen. Jobbet der sidste år krævede en 
ekstraordinær generalforsamling, som vi nu slap 
for i år. Ikke mindst dette gør hende fortjent til 
- som overskriften allerede har antydet - at få 
hæftet et godt gammelt fynsk udtryk på sig, 
som værende ”en gæv pige”.

Rullekrovej 4
5270 Odense N

66 18 85 22



KANDIS - I ALLESØHALLEN
PåSKELØrDAg D. 23. APrIL 2011

Billetter kan køBes
i AllesøhAllens CAfeteriA
tlf. 22 19 33 77

Dørene ÅBnes KlOKKen 17.00
BUs 91 Kører liGe til Døren

MENU
Forret
røget ørred med tyttebær og peberrod

Varm Buffet
Oksefilet
Appelsin marineret svineryg
lammekølle

tilbehør
Diverse spændende salater
flødekartofler
flutes med smør

Billetpriser

415,-Der kan bestilles plads

ved singlebordene


