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oPErA koNCErT 

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 pia-
nist Børge Wagner, som vil akkompagnere til bl.a. den smukke arie O mio babbino 
caro, festlige operettetoner og morsomme indfald, der vil få publikum i højt humør.

Mød op med hyggekurven og få en dejlig eftermiddag ud af det i foråret! Støttefor-
eningen vil have en bar med forfriskninger. 
Entré 125,00 kr. ved forsalg og 150,00 kr. på dagen. SE YDERLIGERE PÅ SIDE 5

AGF’s
støtteforening
afholder

Operakoncert
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FormANDEN HAr orDET

Så er HoveDgeneralforSaMlingen overStået...

Blad nr. 3 4

Deadline 24. juli 16. oktober

Udsendt 17. august 9. november

Indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk

og den blev traditionen tro afsluttet med 
blomster til få og lagkage til alle. Knud Erik 
Pedersen var også traditionen tro dirigent, 
og formandens beretning kan læses på side 
27. Økonomien for 2010 ser fornuftig ud og 
endnu engang tak til Claus og Keld for arbej-
det i hovedbestyrelsen. Claus stopper dog 
ikke helt, idet han fortsætter som tovholder 
for banko og økonomisk bindeled til kasse-
reren. Apropos kasserer så er jeg rigtig glad 
for at Poul Evald også har påtaget sig denne 
opgave. Jeg ved godt det efterhånden lig-
ner ”tordenskjolds soldater” - hovedbesty-
relse - badminton - bladudvalg. Men det kan 
åbenbart ikke være anderledes. Posten som 
næstformand er fortsat ledig og vi søger 
med lys og lygte efter en person som kan 
hjælpe os med hjemmesiden og øvrig IT og 
EDB. Kunne det måske være DIG - så kontakt 
undertegnede på telefon 23 20 04 24.
 
Der var erindringspokal til Årets AGF`er 
2009 Helle Svaneberg og årets AGF`er 
2010 blev Kim Kaare Hansen formand for 
fodboldafdelingen. Endnu engang tillykke 
skal lyde herfra - det var virkelig fortjent.

Rundt omkring i foreningen er der mange 
bolde i luften. I hallen forestår et stort ar-
bejde i forbindelse med tilstandsvurdering 
og ansøgning til forstadspuljen inden 1. 
november. Samtidig har vi i haludvalget en 

målsætning om at anskaffe nye bander, mål, 
m.v. Det er en investering på ca. kr. 250.000 
og der arbejdes kraftig på at skaffe midler.

Petanque har fået tilladelse fra Odense 
Kommune til etablering af to nye baner.  Her 
er der et budget på ca. kr. 50.000 som afde-
lingen selvfølgelig ikke lige kan ryste op af 
lommen - så også her er der brug for midler.

Volley vil anlægge en beachvolleybane, hvor 
og hvordan er ikke afklaret, men også her er 
der brug for midler.

Jeg vil i den forbindelse nævne det glæde-
lige i at gymnastik-, håndbold - og badmin-
tonafdelingen sammen med hovedafdelin-
gen har fi nansieret det nye lydanlæg i hallen 
- fi n fælles fodslaw! En udgift på kr. 20.000.

Og så hører jeg at håndboldafdelingen krid-
ter et par baner op bag ved hallen, så der kan 
komme gang i sommerhåndbold i gen.

Ja, der er nok af udfordringer, som vi i fæl-
lesskab må løse. UDVIKLING frem for AFVIK-
LING er et godt motto, som vi forsøger og 
leve op til! 

Hermed god sommer til alle.
Poul Erik 
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STØTTEAFDELINGEN

og det var 3 fantastiske dage. Torsdag d. 
17/3 var der 85, fredag d. 18/3 - 62 og lørdag 
d. 19/3 - 79. Så alt i alt var der 226 plus på-
hæng til dilettanterne, som så forestillingen.

Stykket ”Ud af klappen” er skrevet af Knud 
Erik Meyer Ibsen. Vi havde Uropførsel, Dan-
markspremiere og Allesøpremiere. Vi var så 
heldige at få stykket på plakaten inden no-
gen andre og det er vi stolte af. Dilettanter-
ne var glade for stykket, og der blev grinet 
meget på øveaftenerne, selv næstsidste 
øveaften var der grineflip, så vi måtte holde 
pauser under prøverne.

Torsdag, hvor gæsterne ikke plejer, at grine 
så meget, var de helt med. Der blev grinet og 
klappet. Bagefter var der kaffe med hjemme-
bag, hvor der blev taget godt fra. Gæsterne 
var godt tilfredse, sagde de i hvert fald.

Fredag spiste de 55 af 62 gæster, glaseret 
hamburgerryg med tilbehør, sammen med 

dilettanterne. Desværre var der ikke kød 
nok, da der var sket en fejl. Vi rettede op på 
fejlen med vin og gratis kaffe, så gæsterne 
blev godt tilpas. Der blev grinet og klap-
pet hele vejen igennem. Aftenen sluttede 
af med hygge og musik fra tæppemanden 
Flemming Hansens anlæg.

Lørdag var de 79 gæster lidt tilbagehol-
dende med grin og klap i 1. akt, men de var 
helt oppe på dupperne i 2. akt. Der var ikke 
et vådt øje tørt, da stykket var slut. Herefter 
blev der fortæret ca. 500 stk. smørrebrød, 
som blev produceret af Støtteafdelingen og 
frivillige hjælpere. Musikken blev leveret af 
2Danes, Ebbe og Joy Danielsen. Vi ser frem 
til næste års forestillinger, som er d. 15. + 
16. + 17. marts 2012.

På Støtteafdelingens og Dilettanternes 
vegne tusind TAK for opbakningen her i 
2011. 

Så er Dilettanten overStået...

På anlægget ved Petanque- og Tennis banerne, Allesø Gl.. sportsplads. GRATIS ENTRE. Vi har 
2 store grill klar ved 18.00 tiden til Jeres medbragte grill-mad HUSK eget bestik og service. 
Arrangementet foregår i telt med borde og stole. Vi sælger sodavand, øl, vin, kaffe og kage. 
Støtter du STØTTEN, støtter du ungdommen. Kl. 20.30 er der båltale ved Formanden for 
Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv Jørgen Pedersen, Allesø og bålet tændes umiddelbart deref-
ter. SÅ MØD OP OG VÆR MED TIL HYGGEN. Vi glæder os til at se Jer.
Arrangør: Allesø G.F.’s Støtteafdeling

PS! Det er en god ide at tilmelde antal personer, 
som ønsker at sidde sammen i teltet til spisning.
Ring til Sven Åge Frederiksen, 6065 8694 - 6597 8694

Sct. HanS feSt torSDag D. 23/6-2011
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STØTTEAFDELINGEN

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.

Operakoncert
på den gamle sportsplads lørdag den 28. maj kl. 15.00-17.00
Det er lykkedes os at få 
op i Allesø, og pianist 
bl.a. den smukke arie 
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 

Så fi k vi også dilettant overstået, det var 
rigtig godt besøgt, og igen et godt stykke.
Stor tak til husmoderforeningen og andre 
med hjælp i køkkenet kanon hjælp, så tak for 
det, Dog havde vi fredag fået leveret for lidt 
kød til vores buffet, dette beklager vi, men 
vi har fået kompensation, og os i køkkenet 
måtte så nøjes med en pizza.

HUSK den store koncert 28 maj med Dorthe 
Elsebet Larsen og Børge Wagner. kl. 15 - 17. 
(entre fra kl. 13.30) på den gamle sports-
plads i Allesø, Beldringevej 83. Så pak mad-
kurven til nogle hyggelige timer inden kon

certen, støtten har opsat en bar med salg 
af kolde drikke, kaffe & kage. Vi vil arrangere 
Tour de Allesø - Cykelløb, lørdag d. 3 septem-
ber, hvor vi er i gang med at fi nde nogle ting, 
som skal foregå på dagen med cykelløbet. 
Det kan være både ude på P-pladsen eller i 
Hallen.

Vi skal også minde om at vi stadig mangler 
2 medlemmer i bestyrelsen, så hvis du går 
og har lidt tid i overskud vil vi meget gerne 
høre fra dig.

God sommer til alle
Støttelig hilsen Uffe

Dilettanten
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Stå stærkere
Odense Nord Afdeling
Telefon 45 12 16 40
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BADmINToN

Onsdag d. 6. og 13. april 2011 afholdt vi 
klubmesterskab, hvor der var rigtig stor til-
slutning - 32 ud af 37 mulige. Super dejligt 
at se alle de nye også var med.
 
Der blev spillet 70 kampe, og der blev virkelig 
gået til stålet. Der var rigtig mange spæn-
dende kampe og det er aldrig sjovt at tabe 
en tæt kamp. Men når man har fået det lidt 
på afstand, kan man godt være stolt over, at 
have givet modstanderen kamp til stregen. 

Der blev uddelt lodder for hver kamp der blev 
talt, og vi trak lod om 9 præmier. Det er helt 
utroligt at se hvordan der kæmpes for, at få 
lov til at tælle en kamp og det er lige meget 
hvor erfaren man er, i år kan vi fremhæve Ju-
lie Mose som er U9 spiller og startede med 

at spille badminton i denne sæson, hun var 
den som talte fl est kampe, så det var helt 
fortjent hun vandt en af præmierne. 

Onsdag d. 27. april holdt vi afslutning. Per 
(halværten) havde fødselsdag denne dag, så 
alle børn og trænerne lavede en lille collage 
og overrakte denne sammen med en lille 
fødselsdags sang. Meget passende havde vi 
bestilt lagkager og saftevand, dette blev ind-
taget imens der var præmie overrækkelse.

Der skal lyde en stor tak til Jer forældre og 
andre familie medlemmer som kom og kig-
gede, det er altid hyggeligt både for børnene 
og os, når I kommer.

Helle

KlUBMeSterSKaB for UngDoM
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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

Rullekrovej 4
5270 Odense N

66 18 85 22
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BADmINToN

U 9 Damesingle Anne Klitgaard Jensen
Herresingle Lukas Holmtoft
Damedouble Anne Klitgaard Jensen/Sissel Boll

U11 Damesingle Anna Marie Tingholm Lambertsen 
Herresingle Ruben Foldager Scharff
Herredouble Anton Vølding/Ruben Foldager Scharff
Mixdouble Anna Marie T. Lambertsen/Ruben F. Scharff

U13 Damesingle Laura Foldager Scharff
Herresingle Jesper Jørgensen
Damedouble Jasmin Kristiansen/Laura Foldager Scharff
Herredouble Benjamin Wingreen/Jesper Jørgensen
Mixdouble Jasmin Kristiansen/Jesper Jørgensen

U15 Damesingle Nicoline Griffin
Herresingle Tobias Drejer
Herredouble Jack Andersen/Tobias Drejer
Mixdouble Nicoline Griffin/Tobias Drejer

U17 Damesingle Cecilie Madsen
Herresingle Tobias Madsen
Herredouble Marco Saouma/Tobias Madsen
Mixdouble Cecilie Madsen/Marco Saouma 

DEN NyE SæSoN 2011/2012 STArTEr oNSDAG D. 17. AUGUST 2011.
På træner teamet vegne
Helle Svaneberg

Men jeg vil alligevel forsøge at sige mange tak, til vores alle tiders ungdomstræner team:

Patricia Holmtoft, Susan Holst , Vesti Hansen, Jesper Iversen, rasmus Lange

og jeg glæder mig over, at alle har sagt ja til at fortsætte endnu en sæson.
Rigtig god og velfortjent sommerferie til Jer.

Ungdomsformand
Helle Svaneberg

taK er KUn et fattigt orD ….
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Vi har nu fået tilladelse fra Odense kom-
mune om etablering af to nye baner, samt 
en hal mere. Meget fi nt da ” Søhus Petanque 
” er nedlagt og vi har fået en del nye med-
lemmer derfra. Velkommen til dem! Har i år 
meldt tre hold til turnering alle om tirsda-
gen. Deltager også i andre kampe her på 
Fyn, men klarer sig 

ikke så ringe endda. Tak til alle der deltog på 
arbejdsdagen 19 april, det er synet og god-
kendt. (Godt gået.) Formanden. Til slut vil vi 
gerne sige tak for den hjælp og forståelse 
der har været fra jer. 

Hilsen 
Birgit og Gudmund.

atter et forår MeD Mange nYe tiltag

PETANQUE

Der har været en demonstration mere af 
hjertestarteren, så nu er der 18-20 stykker 
som har set hvad man skal gøre, hvis ulykken 
skulle være ude. Alle turneringer er nu over-
stået. Sidste spilledag her i foråret er d. 28 
april, med efterfølgende afslutnings frokost. 

Vi starter efterårssæsonen igen tirsdag d. 1 
september kl.9,30 til en ny god sæson. Vel 
mødt.

Hermed en god sommer til alle.

Hans H. Larsen / Niels Sigersted

iDrÆt oM Dagen

BADmINToN

Vi søger nye/gamle badminton spil-
lere til vores senior træning mandag 
kl. 20 – 22. Du behøver ikke at være 
på niveau med Peter Gade eller Tine 
Baun, men du skal selvfølgelig kunne 
holde på en ketcher. Vi har set fl ere af 
motionisterne i hallen, som sagtens 
kan være med. og piger – i bestemmer 
selv påklædningen
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Dejligt at se at dette forår er bedre end sid-
ste år, alt er grønt og frodigt, banerne var 
klar 1.4, spillerne var klar og alt i alt skulle vi 
vel bare i gang med at spille noget fodbold. 
OG DET KOM VI SÅ!

Alle trænere meldte klar og sæsonen kom 
godt fra start med en del træningskampe 
som alle blev vundet, det tegner godt for 
foråret.

Vi har opgraderet på de helt unge således 
at der nu er hele 4 trænere til U5- U7, dette 
har givet helt nye muligheder for individuel 
træning, og det er noget vi ser meget frem 
til at se resultaterne af.

Vi har hørt fra Skolens SFO at der har været 
25 piger til Pigeraketen i NB, det vil vi meget 
gerne følge op på så har i en pige i SFO, så 
skulle hun meget gerne have fået en invita-
tion med hjem til at komme til træning, og 
kommer der piger nok så laver vi et decide-
ret pige hold!

Vi har mange projekter i gang, på nuværende 
skulle vi gerne være i gang med Lys på multi-
banen, Depotrummet skulle gerne være godt 
i gang, der er blevet rejst et nyt rækværk ind 
mod skolen og der er lavet nye vandhaner 
som skulle være mere hygiejniske.

Det er vigtigt at man som medlem eller for-
ældre er klar over at man er medlem af en 
forening, dette betyder at alt ind og udmel-
delse skal foregå skriftligt ! og at man kan 
blive bedt om at hjælpe i det omfang man 
kan, men for at vi kan bruge jeres evner er 
det vigtigt at i melder jer i vores hjælper-
bank, sedler til dette ligger i Klubhuset, så 
meld dig allerede i dag uanset om du er klar 

som håndværker, eller bare vil hjælpe en 
time én gang imellem, vi har brug for jer alle.

NyT FrA DE ENkELTE HoLD:

U5 – U6 – U7
Så kom tiden, hvor de mindste fodboldstjer-
ner, også kom i gang med at spille bold i al-
lesø. U5-U6-U7,har nu trænet en 10 gange, 
og træner på den nye multibane, dette giver 
fantastiske muligheder, for at udvikle og 
lære fodbolden bedre at kende. I år er der 
4 trænere, dette giver mulighed for at give 
den enkelte spiller mere opmærksomhed, i år 
vil der blive arbejdet hårdt på, at vores purke, 
synes at det er spændende, men også sjovt 
at komme til fodbold i Allesø. ikke at det 
har været det, men udviklingen af spillerne, 
skal gøre det sjovere og mere spændene at 
komme til træning. Her kan jeg nævne at 
trænerne, har været på kursus, i ungdoms 
træning, og dette har da givet lidt med i 
bagagen. U5 til U7 spiller første stævne 
d.1/5-2011,og her glæder jeg mig meget, 
til at se om drengene, begynder at fange 
det vi arbejder med, når dette så er sagt, så 
skal man altid huske, man spiller for at vinde, 
MEN IKKE FOR ENHVER PRIS, DET SKAL 
STADIG VÆRE SJOVT OG DER SKAL VÆRE 
PLADS TIL ALLE. hertil sidst vil jeg gerne, 
sige god sæson til alle, og husk at komme til 
stævnerne for at bakke vores drenge op, det 
er det, der lige giver det sidste sjove i spillet. 

Træningstider er mandag og onsdag 
17.00-18.00. VEL mØDT.

Med sportslig hilsen. Kim – Miriam – Jette - Dennis.

foDBolDafDelingen april 2011
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FoDBoLD

U8
U8 er en lille gruppe drenge som stødt og 
roligt bliver fl ere og fl ere, vi har på nuværen-
de ikke deltaget i nogen stævner endnu da 
de første er den 1.5, men vi er helt sikre på 
at de vil klare sig rigtigt godt, det vi har ar-
bejdet med er sammenspil og mødedisciplin, 
det er vigtigt at der min er 6-8 til træning 
HVER GANG, det har smuttet et par gange 
og det er umådeligt svært at strukturere en 
ordentlig træning med kun 2-3, med den til-
gang der er p.t. håber vi på at komme op på 
15 spillere således at vi altid kan være 8-10 
til træning.

Træningstider er mandag og onsdag 
17.00-18.00. kom oG PrØV.

M.V.H. Jana og Jacob

U11
Vi er startet udendørs og har deltaget i 
træningsstævner som optakt til udendørs-
sæsonen i henholdsvis B1909 på kunststof, 
ØB på grusbane og Korup på græs.

Vores U11 hold blev ved sæson start ramt 
af at 3 spillere fra vores A-hold valgte at 
skifte klub, dette betød grundet det meget 
uheldige tidspunkt samt at andre spillere 
overvejede tilsvarende, at vi ikke anede om 
vi havde et hold med niveau til A-rækken da 
sæsonen gik i gang. 

Derudover ville en omrokering med spillere 
fra vores C-hold nok ville betyde at dette 
hold heller ikke havde det korrekte niveau 
til denne række, grundet at mange spil-
lere til dette hold er U-10 og U9 spillere. Vi 

havde derfor store overvejelser om at ville 
trække begge hold og håbe at vi kunne til-
melde disse til andre rækker hos FBU, hvil-
ket ville medføre en del omkostninger for 
klubben samt usikkerhed for de resterende 
spillere. Det er dog lykkedes bl.a. med hjælp 
fra spillere udefra at bibeholde vores hold i 
A-rækken, og dermed også vores hold i C-
rækken, hvilket har skabt stor glæde blandt 
de tilbageværende spillere. Sæsonstarten 
udendørs er forløbet godt, og vores C-hold 
har således tabt 2 kampe, vundet 2 og spil-
let 2 uafgjort. 

A-holdet har vundet 2 og tabt en kamp og 
det uden at have udskiftere med, så meget 
fl ot gået af alle spillerne på begge hold. A-
holdet missede sæsonens første stævne i 
Langeskov grundet en fodfejl fra underteg-
nedes side, jeg beklager meget dette. Til 
trods for udmeldelserne kan vi dog glæde 
os over at have haft et større antal indmel-
delser og gruppen af spillere er således vok-
set til ca. 25-26 spillere til vores to hold som 
begge er tilmeldt i U11. 

Vi søger stadigvæk efter en hjælpe-
træner til disse herlige unger, gerne 
med tiltrædelse snarest muligt, så hvis 
du kunne være interesseret i dette hø-
rer jeg/vi meget gerne fra dig så hur-
tigt som muligt. 

Træningstider er 16.30-18.00 mandag 
og onsdag, men kan dog fl yttes om vi fi n-
der en hjælpe træner som bedre kan andre 
dage.

 MVH Ture
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FoDBoLD

U14
U-14 holdet deltager i 9-mandsturneringen. 
Det lidt kuriøse er, at vi har ikke mindre end 
fire årgange samlet her: Årgang 1996 (to på 
dispensation), 1997 (som er den, der rette-
lig hører til U-14), 1998 og 1999. Det er et 
større spænd, hvilket tydeligst viser sig, når 
man hilser på modstanderholdet på midten 
af banen før kampen starter. Her ser kon-
turerne af spillerne ud som en bjergkæde i 
Himalaya! Indbyrdes på holdet fungerer det 
trods aldersforskellen fint.

Det er nogle gode, fornuftige knægte (og 
en enkelt tøs!). I skrivende stund har holdet 
spillet 2 kampe, begge med sejr til følge. 
Som trænere hæfter vi os ved, at vi kan 
spore en fin spillemæssig fremgang, og så 
skal resultaterne nok følge efter. 

Erik Jørgensen og Per Petersen

U17A/U17 B
Siden årsskiftet er det gået stødt fremad 
hos vores U17-drenge. De, til tider, fine 
takter vi så i efteråret har vi arbejdet videre 
med – ligesom vi for alvor har fået spillet to 
solide hold sammen. 

De første par måneder af året brugte vi på 
en ugentlig løbetur, og der blev da også tril-
let lidt bold hvis vejret tillod det. Fra Marts 
gik vi først rigtig i gang, og trods det kolde 
vejr har der været stor positivitet at spore 
hos drengene. Vi har fået en rigtig god op-
start til sæsonen og flere spillere er kommet 
til. Dette har givet et luksusproblem hos os 
trænere da vi pludselig skal sortere spillere 
fra til kampene. Fremadrettet ligger nogle 

spændende og afgørende uger foran os, 
men med det sammenhold og den gejst vi 
har set, er vi ganske fortrøstningsfulde.

Træningstider er tirsdag og torsdag 
17.00-18.30. NyE Er VELkomNE.

Martin Kjær 

HErrE SENIor
Herre senior gruppen består af ca. 40 spil-
lere som bliver ledet af Jens Chr. Som har an-
svaret for 1. holdet (serie 2) og Helmut som 
træner 2. holdet (serie 3)

Efter en hård vinter er vi kommet godt i 
gang, med nogle gode træningskampe, og 
nu også turneringskampe, fremmødet til 
træning er godt 25-30 spiller møder op hver 
gang og det er vel også nogenlunde det 
man kan forvente når de unge spillere har 
job i fritiden.

Vi har et meget ungt 1.hold som spiller godt 
sammen og med lidt tilgang udefra er det 
lykkedes os at skabe en solid 1. holds trup, 
som vi forventer meget af de kommende 
sæsoner.

2. holdet er også kommet godt i gang, her 
arbejder vi med at få skabt en god solid 
grundstamme, men også her har vi forvent-
ning om at de vil klare sig bedre som sæso-
nen skrider frem.

Vi træner tirsdag og torsdag 
18.30 -20.30 .NyE Er VELkommEN.
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one2one a|s  ■  Ove Gjeddes Vej 11-19  ■  5220 Odense SØ
Tlf. 66 121 121  ■  Fax. 66 157 980  ■  www.one2one.dk

Lad os gøre det nemt for jer
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FoDBoLD

JUNIor oLD BoyS
De ligger på 2. pladsen dags dato, de spiller 
nogle rigtige gode kampe, dejligt fodbold. 
Kig ind på vores hjemmeside her kan man se 
hvornår der er fodbold på Allesø Stadion.

oB 70
Dette hold spille 7:7 også kaldet Sølvholdet 
i OB70 regi, de består af en god solid gruppe 
spillere som kender hinanden rigtig godt på 
banen, Onsdag den 27.4 oplevede jeg at de 
slog FC United 14-2! der er længe imellem 
at man i de voksnes rækker ser den slags 
resultater, FLOT DRENGE.

SUPEr mASTErS
De er kommet lidt skidt fra start, det har 
knebet med at få samlet et hold til kampene, 
men d.d. har de tabt 2 og vundet 1 kamp.

HEr Er NyE SPILLErE PÅ +50År
mEGET VELkommEN!

ALLESØ-DrENG PÅ U-18 
LANDSHoLDET I FoDBoLD
Esben Petersen startede i Allesø Fodbold 
som treårig i 1996, og slog sine folder i 
klubben frem til sommeren 2007, hvor han 
skiftede til OB. Inden klubskiftet havde han 
som en af de yngste i landet taget alle DBUs 
teknikmærker (bronze, sølv og guld). Nu og 
da hjælper han stadig til med tekniktrænin-
gen for ungdomsspillerne i Allesø GF.

I OB har han været fast mand på de respek-
tive førstehold gennem årene, og i marts 
2011 kom den foreløbige kulmination for 
Esben. Her blev han udtaget til to U-18 
landskampe mod Makedonien, kampe der re-
sulterede i en sejr (1-0) og en uafgjort (0-0). 
Esben klarede sig på udmærket vis, og er nu 
udtaget til en turnering i Slovakiet i starten 
af maj. U-18 landsholdet skal i denne turne-
ring møde Tjekkiet, Belgien og Ungarn.

U-18 landsholdet mod Makedonien marts 
2011. Esben er nr. fire fra venstre i bagerste 
række.

Et stort tillykke med debuten til Esben 
og held og lykke fremover.

HUSK at SÆtte 
KrYDS veD Den 
18.6 
FoDBoLD HELE DAGEN, HELSTEGT 
GrIS oG koLDE FADØL SAmT GoD 
mUSIk om AFTENEN I TELTET PÅ 
PLæNEN VED kLUBHUSET

SE BAGSIDEN
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ADrESSELISTE

HoveDBeStYrelSe Formand: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 23200424
Næstformand Ledig
Kasserer Poul-Evald Lorenzen, Valkendrupgyden 25 29414025
Sekretær Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65978704
Samt formændene i de enkelte afdelinger

BaDMinton Formand: Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 23200424
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 31124102
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



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

ADrESSELISTE

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 Tidselholdt, 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 29414025

Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 23200424

Trykkeri: one2one, Ove Gjeddes Vej 11

Oplag: 1200 stk. 
HjeMMeSiDe

    www.ALLESo.Dk
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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

Støt vore annoncører
- De Støtter oS!

og Her er plaDS til Din annonce
ring på tlf. 23 20 04 24
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gYMnaStiK afSlUtning

Søndag d. 20 marts blev der afholdt fælles 
gymnastik afslutning i Allesøhallen, der del-
tog ca. 45 børn og deres forældre, efter fæl-
les opvarmning, blev der serveret saftevand, 
rosiner, kaffe og te.

Imens blev der fundet diverse redskaber 
frem, så der var rig mulighed for at: hoppe, 
springe, slå kolbøtter, lege med balloner, 
køre på rullebræt og meget andet. Efter et 

par timer var energien brugt op og man tog 
hjem efter en dejlig formiddag i hallen.
Instruktører til den kommende sæson er 
ikke helt på plads – SÅ hvis du kunne tænke 
dig et hold eller bare være afl øser på et hold 
kontakt Charlotte tlf. 65 97 87 35. 

Nye ideer til aktiviteter modtages med glæde.

Ole Halkjær

nYt fra volleYafDelingen

Det uoffi cielle fynsmesterskab for oldboys 
og oldgirls er forbi. Herreholdet fi k en god 
placering. Dameholdene endte i bunden, 
men efter mange spændende kampe. Vær 
vis på, at vi kommer igen til næste år!

Indendørssæsonen er ved at være slut, og 
så går vi traditionen tro på græs. Når vi star-
ter, spiller vi på Spurvelundsskolen kl. 19.00. 
Selvfølgelig hvis vejret holder. Det er muligt 
at komme på sms-listen, så er du sikker på at 
komme når der trænes. 
(26 29 46 18, Dorthe)

Alle er velkommen til at prøve volley når vi 
er på græs, så kom og se om det er noget 
for dig. Der er sket det mest fantastiske, vi 
har mulighed for en beachbane. Der arbej-
des kraftigt for at få sponsoreret grus, net 
og lignende. Forhåbentligt vil banen stå klar 
allerede i denne sæson. Der er spændende. 

Tid til afslutningsfest, kombineret med spil-
lermøde. Det er noget nyt, det skal prøves.
God sommer til alle. 

Dorthe

VoLLEy
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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

Efter mange spændende kampe sluttede 
vinterturneringen 2010/2011 søndag d. 
27/3. Det er derfor tid til at komme med 
en kort status over sæsonen, og kigge lidt 
fremad også.

U-10 PIGEr….
trænes af Christina og Trine. Her har der 
deltaget piger fordelt over 3 årgange, så 
det er mest blevet til leg og træning, og ikke 
så mange stævner, da de mindste ikke ville 
få noget ud af at spille mod piger som var 
3 år ældre. Men de har hygget sig, både til 
træning og til de afslutninger de har holdt. 

U-10 DrENGE….
under ledelse af Pia Routhe. Har deltaget 
i flere stævner med fine resultater. Rykker 
næste år op som U-12, så her har Pia træ-
net en del små systemer, og det ser ud til at 
drengene har godt fat i det.

U-14 PIGEr….
trænes af Mette og Camilla. Spillede i en me-
get tæt B-række hvor 3 hold sluttede på 16 
point. Så man skulle ud i indbyrdes kampe og 
målscore for at finde rækkefølgen på de 3 
hold. Desværre rakte det kun til en 3. plads 
for AGF. Lidt surt når man kun har tabt en 
kamp! Da de fleste af pigerne var 1. års spil-
lere i år, så vil de nok prøve kræfter med A-
rækken i næste sæson.

U-14 DrENGE….
trænes af Irene og Allan. Var kommet i en 
B-række med et par hold, som nok burde 
have spillet en række højere; men jeg tror 
at drengene har lært mere, end de hold som 
vinder med 10-12 oversky-dende mål hver 

gang. De arbejder i hvert fald med mange 
gode ting til træning, og der er også kom-
met mange nye spillere til i løbet af året.

U-16 DrENGE….
trænes af Rene, Per og Michael. Efter at 
have vundet B-rækken i 1. halvdel, var det 
med stor spænding at vi skulle prøve kræf-
ter med A-rækken. Det gik dog over al for-
ventning, med en flot 3. plads i A-rækken. 
Alle spillere må spille U-16 til næste år også, 
så det bliver nok A-rækken igen.

Fælles for alle hold er, at trænerne har ydet 
en kæmpe indsats hele sæsonen, og det 
har da også re-sulteret i tilgang af spillere 
på stort set alle årgange. Det er vigtigt at 
vi i en lille klub som vores vægter det højere 
end kun at fokusere på vundne kampe.

Selv om de fleste hold nu er gået på ”som-
merferie” er vi i bestyrelsen allerede ved at 
planlægge næste sæson. Heldigvis forsæt-
ter de fleste trænere til næste år, så den del 
er vi tæt på at have på plads. Vores mål er, 
at der min. skal være 2 trænere til hvert hold.
For de ældste hold vil der i lighed med tid-
ligere år arrangeres deltagelse i opstart-
stævne. Vi forven-ter at det bliver Tivoli Cup 
Friheden d. 16-17-18/9.

Vi har også planer om at lave en Åben hus 
dag en weekend i september. Mere herom i 
næste num-mer af Kontaktlinsen. Her håber 
vi også at vi har træningstiderne på plads.

Vi vil her i maj måned forsøge at få kridtet et 
par baner op bag ved hallen, så dem der har 
lyst også kan spille lidt sommerhåndbold.

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



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

HÅNDBoLD

Næste år forventer vi at have følgende ung-
domshold: U-10, U-12 Drenge, U-14 Drenge 
og Piger og U-16 Drenge.

Tak for en kæmpe indsats til alle trænere, 
både dem som fortsætter, og dem som har 
valgt at stoppe. 

Tak til alle hjælpetrænerne fra især U-14 pi-
geholdet, og til alle jer som har hjulpet med 
dommer-bordsvagter m.m.

God sommer til alle.

Ungdomsformand
Michael Hjæresen

STEmNINGSBILLEDEr FrA PÅSkELØrDAG mED kANDIS I ALLESØ HALLEN
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HALUDVALGET

En status, som giver et indblik i udvalgets ar-
bejde gennem året der gik: På haludvalgets 
møder kører vi efter en fast dagsorden, hvor 
vi kommer rundt om alle de ting som udval-
get er i berøring med og koncentrerer sig om:

1. SIko/SELVEJENDE HALLEr:
Vi deltager i møderne omkring de selvejende 
haller. Her bliver drøftet problemer og opga-
ver som er fælles for de selvejende haller. 
Ligesom der på hvert af disse møder bliver 
givet orientering fra SIKO.

2. HALLENS UDENDØrS ArEAL:
Vi har fjernet toppen på skuret bag hallen 
(”kontrol tårnet” til den gamle model racer-
bane). Der vil senere blive sat en port i gav-
len på skuret, så det kan fi nde anvendelse 
som ”garage” for plæneklipper el. lign. Efter 
krav fra Odense Renovation, er der lagt fl iser 
i området med affalds containere bag hallen 
(øst side). Der er sat ny hætte på taget hvor 
det var utæt. Der er fjernet og beskåret de 
store piletræer bag hallen (vest side). Støt-
teafdelingen har samlet alle top grene til 
anvendelse for AGF’s Sct. Hans bål. Alle klub-
bens medlemmer kan således få fornøjelse 
af dette arbejde. Derudover har vi foretaget 
alm. vedligeholdelse af området omkring hal-
len samt parkerings anlægget.

3.  HALLENS rUm oG TING:
Kunst – pengene fra Hallens og Badminton 
afdelingens jubilæum er anvendt og nyt 
kunstværk pryder bagvæggen i hallens ind-
gangsparti. Almindelig vedligeholdelse på 
hallens rum. Bl. a. er cafeteria i årets løb ble-
vet pænt nymalet. Og VIGTIGT: Der er opsat 
hjertestarter. Finansieret i samarbejde med 
hovedafdelingen (50/50).

4. VVS/EL: 
Alm. vedligeholdelse. Der er kommet nye rør 
i alle hallens lys armaturer forud for sæson-
start 2010-11. Det skulle gerne være til stor 
glæde for alle aktive.

Der har igennem sæsonen været lidt van-
skeligheder i forhold til vandtemperaturen 
i brusevandet (mest fra herre siden har der 
været klager over for varmt vand). Det skulle 
der imidlertid nu være styr på, selv om det 
er et gammelt anlæg som tilsyneladende er 
vanskeligt at justere på.

HALLENS TILSTAND: (FrEmTID)
Vi (hovedafd.) søgte i 2010 Odense Kom-
mune Forstadspulje om støtte til gennem-
førelse af tilstandsvurdering samt energi-
besparelse. – Og fi k bevilget kr. 65.000,- til 
dette formål.
I april 2011 vil ”Husets rapport” blive udar-
bejdet af Isager Arkitekter ApS.

Vurderingen vil omfatte:
1.  Gennemgang af klimaskærm udvendig.
2.  Gennemgang af tagkonstruktion ind-

vendig.
3.  Tilstand af hal gulvets opbygning og eg-

nethed.
4.  Drift forbedrende tiltag vedr. energiøko-

nomi.
5.  Sammenfattende indstilling som afsæt 

for fornyet ansøgning

Andre omkostnings tunge projekter der 
arbejdes med: Nye bander til hallen. Her vil 
blive søgt forskellige fonde om tilskud til 
dette. Bander er en yderst bekostelig affære 
Vi arbejder med at skaffe midler. 

UDplUK fra HalUDvalgetS årSBeretning 2010:
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HALUDVALGET

Ja, som det fremgår af ovenstående kommer 
vi rundt om mange ting. Såvel praktiske som 
mere overordnede fremtidsperspektiver. Det 
er jo en god gammel hal vi har herude. Med 2 
håndboldbaner / 10 badmintonbaner under 
et tag. Et samlingspunkt – når der er sport 

      BOGENSEVEJ 64 NÆSBY, ODENSE N tlf: 6618 4717
             PETERS FARVER
             

LADY maling

DEMIDEKK- 
træbeskyttelse
Autolak

Stort udvalg i 

TAPET
Solafskærmning
Kunstnerartikler

eller når der er fest i byen. Det skulle det 
gerne vedblive at være. Så der er nok at tage 
fat på!

Jens Otto

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

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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LIDT AF HVErT

FormANDENS BErETNING.
Efter det lidt hektiske formandsskifte sidste år 
skulle vi nu i fællesskabets ånd være klar til de 
nye udfordringer. Første store opgave var en 
ansøgning til Odense Kommunes Forstadspul-
je, hvor ansøgningsfristen var den 3. maj. Det 
lykkedes at få udarbejdet projektmateriale 
som i sin helhed går ud på at skabe et grundlag 
for en handlingsplan til istandsættelse og mo-
dernisering af Allesøhallen. Derudover inde-
holdt ansøgningen også et debatoplæg som 
skulle rejse spørgsmålet om den langsigtede 
plan for idrætslivet i vores lokalområde. Vi søg-
te om kr. 160.000 men fik bevilliget kr. 65.000 
som primært skulle bruges til selve tilstands-
vurderingen. Rapporten skal så være et ar-
bejdsredskab for det videre forløb i forbindelse 
med Allesøhallens fremtid. Vi har her først på 
året lavet en aftale med Isager Arkitekter som 
indenfor budgettet har påtaget sig opgaven 
og vi venter spændt på den færdige rapport 
som er lovet klar her medio maj. Den skulle så 
gerne danne grundlag for næste ansøgning til 
Forstadspuljen hvor ansøgningsfristen er den 
1. november 2011. Det er her det store slag 
skal slås og jeg håber da virkelig at et godt 
benarbejde kan medføre en millionbevilling 
til styrkelse af fællesskabet og idrætslivet i 
lokalområdet. Vores målsætning kunne være 
Fraugde Gymnastikforening som her i marts 
fik fire millioner - det giver lidt optimisme!

Når jeg nu nævner lokalområdet, så kom det 
jo som et chok for os alle da det medio august 
blev offentliggjort at Spurvelundskolen var 
lukningstruet. Vi her i Allesø G. F. bidrog rigtig 
godt i kampen om bevarelse af skolen. Vi var 
aktive i høringsfasen, fik lavet gode indsigel-
ser og ja alt i alt er jeg sikker på det også var 
med til at Spurvelundskolen i dag er en del af 
fremtidens skole i Odense Kommune. Jeg kan 

slet ikke forestille mig hvilken konsekvenser 
det ville få for idrætslivet i lokalområdet hvis 
skolen lukkede - ja og lad os så også glæde os 
over at vi har fået en flot multibane på skolen 
som kan bruges af alle.

Økonomien i Hovedforeningen ser fornuf-
tig ud. Men det må ikke glemmes, at vi er lidt 
sårbare når vi ser på indtægterne. Udover 
det flotte tilskud fra Grønsagsvognen er vi 
primært afhængige af to poster nemlig Alba-
nikontrakten og banko. Det er utrolig flot og 
glædeligt at banko går så godt. En stor tak til 
alle hjælpere som hver søndag aften sørger 
for at alt er på plads når bankofolkene tropper 
op. At det økonomiske resultat samtidig er for-
nemt med et overskud på kr. 55.000 gør glæ-
den endnu større. Den anden store indtægts-
kilde er Albanikontrakten som årlig udløser kr. 
40.000. Den skal forhandles igen i sommeren 
2012 og jeg er spændt på om vi fremover kan 
lave en tilsvarende aftale. 

Men når indtægterne falder, må vi jo kigge på 
udgifterne og her er Bagsidefesten og Kon-
taktlinsen de største poster. Bagsidefesten i 
2010 var ikke den store succes rent deltager-
mæssig. Vi var ikke flere end der kunne være 
her i cafeteriaet men dem der kom havde en 
god aften og det er besluttet også at holde 
Bagsidefest her den første lørdag i november - 
så må fællesskabet bestå sin prøve!

Vores klubblad Kontaktlinsen er også en tung 
post i regnskabet. Ikke så meget i 2010 da 
cykelløbet til Hangarfesten indbragte ca. kr. 
11.000 under mottoet - cykel vær glad og støt 
vores lokale klubblad. Det var flot men fjerner 
ikke fokus fra hvor længe Kontaktlinsen skal 
overleve. Vi har en fin opbakning fra sponso-
rerne og jeg vil også sige tak til Poul Evald for 

generalforSaMling i HoveDforeningen Den 5. april 2011

→
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2.950

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
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LIDT AF HVErT

et godt samarbejde men det er fællesskabet 
i foreningen der skal afgøre Kontaktlinsens 
fremtid.

Hjemmesiden har ikke været tilfredsstillende 
her i 2010. Det er ikke godt nok og vi mangler 
helt klart en person eller to som brænder for 
IT og som vil være med til at løfte en af frem-
tidens store opgaver. For om vi vil eller ej bliver 
vi i foreningen mere og mere afhængig af EDB 
og IT - jeg skal bare nævne online tilmelding! - 
en stor opgave som vi fælles i foreningen må 
løse!

Sponsorer er en vigtig ting også i Allesø G. F. 
Kontaktlinsen har annoncer i bladet. Hallen har 
opsatte firmaskilte og enkelte afdelinger har 
egne aftale. Hovedforeningen har en aftale 
med OK Benzin som jeg håber alle bakker op 
omkring ved at tilmelde jeres kort på sponsor-
nummer 55 97 10. Vi har også lavet en aftale 
med Danske Bank som udover annonce i blad 
og skilt i hallen udløser et årligt kontant beløb 
på kr. 5.000. Måske skal vi ud og lave flere fæl-
lesaftaler med vores samarbejdspartnere - ja 
og måske skal vi på tværs af afdelingerne 
lave et struktureret sponsorarbejde og på det 
punkt styrke fællesskabet i foreningen. 

Dilettant har både i 2010 (og her i 2011) væ-
ret en stor succes. Der er beundringsværdigt 
hvor mange timer aktører og hjælpere bruger 
for at være klar til at fremføre stykket en for-
længet weekend. Et rigtig fælles aktiv som vi 
er glade for og som også økonomisk med loka-
letilskud fra Odense Kommune hviler i sig selv. 
Og så ligger overskuddet i Støtteafdelingen 
som absolut er en vigtig medspiller. Tak til alle.

Til sidst skal jeg nævne at vi i 2010 sammen 
med haludvalget har investeret i en hjertestar-
ter som hænger her i cafeteriaet. Vi har sam-

men med tennis og petanque udbedret van-
dingsanlægget ved tennisklubhuset og vi har 
været aktive i forbindelse med kunstværket i 
forhallen. Tak til hovedbestyrelse og haludvalg 
for et godt og konstruktiv samarbejde. Mit 
motto har altid været længe leve livet i lokal-
området. Jeg vil her slutte med at sige:
LÆNGE LEVE FÆLLESSKABET I ALLESØ 
GYMNASTIKFORENING.

Poul Erik

ALLESØHALLEN BANkoSPIL
I Allesøhallen har der været bankospil hver 
søndag i ca. 40 år, og rigtig mange har fået 
en hyggelig aften med spil og social samvær, 
nogle engang hver 14. dag og andre hver søn-
dag. For at det kan lade sig gøre at afholde spil 
om søndagen kræver det nogle der vil gøre 
et stykke ulønnet foreningsarbejde. Vi er delt 
op i 5 hold og derfor skal der kun mødes op 
hver 5 søndag.  Sæsonen er 40 gange årlig, 
og i sommermånederne er det lukket ned. Vi 
der hjælper klubben med et overskud til  AGF 
mangler nye folk til at hjælpe med afviklingen 
af  bankospil. På hvert hold er der 7 personer 
som starter kl. 17.30 - 22.45 med afsluttende 
kaffe og ostemad. Hvis der er nogle som kun-
ne tænke sig at hjælpe så kontakt formanden 
eller Svend Guldager eller et andet medlem af 
bankoholdene. Vi giver et pænt beløb til hjælp 
til AGF’s økonomi, men samtidig laves der et 
stykke kulturarbejde med bankospil og social 
samvær for de der ikke er så aktive på idræts-
pladsen.

På forhånd tak for de nye som vil hjælpe og 
tak til dem der stadig vil gøre deres til at vi kan 
afholde bankospil i Allesøhallen om søndagen.

Svend Guldager - opråber til banko
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ProFILEN

oMKring irene

AF ArNE ANDErSEN
Irene Pedersen er ud af grønlands/dansk fa-
milie med grønlandsk mor og dansk far.
Født i Nuuk (tidl. Gothaab), men kom allerede 
som 1½årig til Danmark, hvor familien bo-
satte sig i Vissenbjerg. Irene, gift med Jørgen 
H.P. fra Volleyball, bor på Valkendrupsgyden i 
Broby, hvorfra de siden 2005 har drevet de-
res anlægsgartnervirksomhed.

Irene opsøgte håndboldafdelingen i AGF for 
fire år siden, da de lukkede deres senior afde-
ling i Næsby, hvor hun indtil da havde spillet. 
Det var nu ikke kun for selv at spille håndbold 
hun tog kontakt, men hun og en anden pige 
havde fået den idé, at de ville starte et hold 
lilleputter op i håndbold, og samtidig være 
trænere for dem. Det fik de afdelingens 
fulde støtte til, og det kørte så først som 
mixhold. Da holdet senere blev delt i piger 
og drenge var det derfor mest naturligt for 
Irene at fortsætte med drengene, hvor hun 
og Jørgen jo selv har Martin og Daniel.

Irene gik i skole i Gadsbølle til og med 7 kl. og 
herefter tre år i skole i Vissenbjerg. Tog EFG- 
Landbrug på Dalum Landbrugsskole, og blev 

herefter elev med en uddannelse som 
væksthusgartner for øje. Elevtiden der fore-
gik hos flere gartnere var delt mellem PMK i 
Søhus, gartneriet Holger Boll i Broby, og hos 
gartner Lars Rosborg.  Som færdiguddannet 
vendte hun tilbage til Holger Boll, der havde 
spurgt om hun ikke ville ha’ ansættelse hos 
ham. Det blev til en gensidig glæde for begge 
parter, og det holdt da også de næste 17år. 
Men industrialiseringen tager efterhånden 
også mere og mere over i det erhverv, så da 
Jørgen for fire år siden stod og manglede en 
medarbejder, tog hun chancen for et skift, og 
blev hans medhjælper/medarbejder.

Medhjælper eller medarbejder, lige meget 
hvad, så indrømmer Jørgen at både hjemme 
og på arbejde er det Irene der er den prakti-
ske ”gris” når det gælder alt hvad der ligger 
ud over alm. havearbejde, så som hylder el-
ler skabe der skal sættes op, slanger der skal 
lappes, fjernbetjeningen til TVet der skal ind-
stilles, eller noget så ”maskimekanisk” som at 
sætte en ny kilerem på havetraktoren.

Nu er et skift til andet erhverv ikke bare lige 
noget man foretager i dag. Her skal kurser 
til, og Irene har da også været på flere AMU-
kurser de sidste tre vintre, hvor det seneste 
hun bestod, var et i håndtering af motorsav.

Irene optager en masse håndboldkampe på 
DVD derhjemme, dog mest de vigtige. Det 
har dog sin naturlige forklaring - som hun 
selv siger: ”Fordi Jørgen og drengene altid 
optager fjernsynet for at se fodbold”. Som 
det meste naturlige giver Irene også deres 
egen have en omgang med hakkejernet når 
det trænges, således også her for nylig, hvor 
den skulle være ekstra pæn inden den yng-
ste, Daniels, konfirmationsfest.



FÆLLES FOR ALLE:
min. 5 og max. 7 deltagere pr. hold
Pris 250 kr. pr. person inkl. sandwich/kildevand 
til frokost samt aftenarrangement fra kl. 18.00 
med helstegt pattegris samt div. tilbehør. 
Underholdning af Diskotek RALION.

Pris for fodboldturnering alene samt 
sandwich/kildevand til frokost 
800 kr. pr. hold. (min. 5 max. 7 spillere)

Pris for kun at deltage i aftenarrangementet 
er 170 kr. pr. person.

Cafeteriet har åbent hele dagen med kolde drikkevarer, 
kaffe på kanden og pølser på panden.
Baren er åben fra kl. 17.00 med kolde fadøl, vand og vin 
til yderst rimelige priser.

Der vil dagen igennem, være aktiviteter for børn og unge, f.eks fiskedam, 
test din skudhastighed, målskud, mållotteri, amerikansk lotteri 
og meget andet

Kl. 17.00 åbner sømblokken og øllykkehjulet.

Tilmelding og betaling (samtidig) på allesoefodbold@gmail.com 
ELLER tlf. 22 16 08 51

Tilmeldingsgeby indbetales på konto 0828-0001098373 
Sparekassen Faaborg, Næsby.

I følgende 3 kategorier:

FIRMAHOLD 
(Damer må gerne deltage) 5:5

HERRE SENIOR 5:5 

MIX/GADEHOLD-HOLD 
Herre/dame/drenge/piger 5:5

Fodboldturnering 
Allesø Stadion  
Lørdag 18. juni 2011 kl. 10.00


