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FORMANDEN HAR ORDET

Afdelingerne har travlt med henholdsvis af-
slutning af sæsonen og forberedelse til en 
ny. Opstart i Allesøhallen pr. 1. august har de 
seneste år været meget tungt, og hallen har 
faktisk været tom de første uger.  Set i lyset 
af, at skolernes sommerferie også er ryk-
ket, vil vi i hovedafdelingen undersøge om 
halsæsonen, som nu kører fra 1. august til 1. 
maj, eventuelt skal rykkes, så der er opstart 
medio august med afslutning medio maj.

Apropos hallen så er efterårets store 
opgave, at fortsætte arbejdet med hallens 
tilstand og den videre procedure omkring 
hallens fremtid. Isager Arkitekter er ved at 
lægge sidste hånd på rapporten, og Tekno-
logisk Institut har her i juni måned lavet en 
støddæmpningsundersøgelse på gulvet for 
at finde elasticiteten. Hele materialet fore-
lægges haludvalget her i august/september, 
hvorefter det skal afklares hvordan den næ-
ste ansøgning til kommunens forstadspulje 
skal laves og hvad den skal indeholde.  An-
søgningsfristen er den 1. november. 

Sensommer betyder også start på ban-
kospil, som foregår hver søndag kl. 19.30 i 
Allesøhallen. Som jeg tidligere har nævnt, 
er vi i hovedafdelingen økonomisk meget 
afhængig af den indtægt som banko med-
fører, og det er glædeligt at medhjælper-
holdene til den kommende sæson er ved at 
være på plads.

Hovedafdelingen har forlænget aftalen 
med OK så den løber frem til den 1. juli 2012. 
Husk og tilmelde dit OK-kort på sponsor-
nummer 559710 eller oplys nummeret når 
du bestiller et nyt kort. Allesø G. F. får så 5 
øre pr. liter benzin/diesel du køber.

Bagsidefesten og Kontaktlinsen er som 
bekendt de to store udgiftsposter for ho-
vedafdelingen. Bagsidefesten er det jo be-
sluttet at afholde også i 2011. Det foregår 
lørdag den 5. november, og jeg håber på 
stor opbakning så udgifterne er berettiget! 
Nærmere information følger gennem de 
enkelte afdelinger.

Kontaktlinsen skal vi há skåret udgif-
terne ned på. Jeg er fortsat af den overbe-
visning, at bladet skal overleve men udover 
økonomien kræver det jo også opbakning i 
foreningen i form af indlæg, og det er ikke 
lige det der vælter ind på Kontaktlinsens 
mail adresse - når deadline er overskredet 
starter Poul Evald og undertegnede vores 
RYKKERPROCEDURE!!

Jeg har i hovedbestyrelsen foreslået at 
bladet måske kun skal udkomme 2 gange 
om året - forår og efterår. Det drøfter vi 
her de kommende måneder og forhåbentlig 
finder vi en brugbar løsning, som giver den 
nødvendige information og som økonomisk 
er fornuftig.

Omkring information så fungerer vores 
hjemmeside fortsat ikke optimalt. Der ar-
bejdes på sagen, og jeg vil endnu engang 
gøre opmærksom på at der er en post ledig 
i hovedbestyrelsen hvor arbejdsopgaven 
primært er hjemmeside og øvrig IT og EDB. 
Er det noget for DIG - så kontakt underteg-
nede på 23 20 04 24.

Med sommerhilsen
Poul Erik

Sommeraktiviteterne er i fuld gang 
- og vinteridrætSgrenene er under opStart

Blad nr. deadline udsendt

4 16. oktober 9. november

Indlæg sendes til agf.kontaktlinsen@live.dk



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

STØTTEAFDELINGEN

den 28. maj fik vi afprøvet den gl. sportsplads som koncertplads

med Dorthe Elsebet Larsen & Børge Wagner 
som solister. Det var en rigtig flot koncert 
med den flot ramme som pladsen giver. Det 
var en god oplevelse som blev nydt af det 
publikum, der trodsede det indtil koncerten 
start „dårlig“ vejr. Men Dorthe i bare arme, 
gav en så god sangoplevelse at regnen måt-
te stoppe. En stor tak til Dorthe og Børge for 
en indvigelse i deres musikalske verden. Dem 
der var der, ville gerne en gentagelse, men 
det må vi lige overveje. Også en stor tak til 
fodbold-afd. der IGEN var støtten behjælpe-
lig, og tak til energi fyn for det flotte 
sponsorat.

Endnu engang fik vi en dejlig og hyggelig 
skt. Hans aften, ca. 80 personer havde pak-
ket grilkurven og fundet vej ned på den gl. 
sportsplads og fundet læ i teltet. Igen i år 
kom der rigtig mange senere for at høre 
båltale af formand for lokalarkivet Jørgen 
Pedersen og selvfølgelig „bålet“, da vi en-
delig langt om længe fik det til at brænde, 
og heksen sendt af sted, En stor tak tak 
til Bent Lambertsen for kørsel af grene til 
bålet og Ove (flower trans) for hjælp med 
teltet + borde og stole.

VI mangler stadig 2 friske personer i be-
styrelsen, det ville være rart lige at blive 
fuldtalligt, så arbejdet i støtten blir gearet 
til flere penge til afdelingerne, Vi vil også 
gerne prøve at lave en „jobbank“ hvor I kan 
ringe til en fra bestyrelsen og melde jer til 
at hjælpe 1 time eller 3. Det vil hjælpe os 
RIGTIG meget, så tøv ikke.

Lørdag d 3 september kl. 13 afholder vi 
Tour de Allesø, Næsten som vi plejer. Start 
og mål vil blive ved Allesø Forsamlingshus, 
hvor støtten vil have en bod med Grillpølser 
& brød - Øl & vand. Så kom og støt os og 
få nogle hyggelig timer, De unge kører fra 
13 - 13.30. derefter de voksne fra 14.00 til 
15.00. Så bak op, når der kommer en rytter 
med en „kontrakt“ - det går til et godt for-
mål. Vi ved godt det er en anden måde at 
det arrangeres på, !!!!!!! men vi forsøger da.
Fortsat god sommer og på gensyn til et af 
vores arrangementer.

Med støttelig hilsen 
Uffe

 

 
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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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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BILLEDER FRA OPERAKONcERTEN
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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

INEO +35
BYTTEPRIS NU KUN

EKSKL. MOMS

19.900,-
SOM AFBILLEDET

Rullekrovej 4
5270 Odense N

66 18 85 22
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FODBOLD

Forhåbentlig har alle haft en god sommer-
ferie om end lidt våd i juli, men sådan er den 
danske sommer. 

Vi er nu klar til at tage hul på en ny sæson 
i Allesø Fodbold, efter en god og lærerig 
forårssæson med op og nedture for de 
enkelte hold er alle trænere igen klar til at 
tage imod de spillere der bare venter på at 
komme ud og spille bold. Alle beskrivelser af 
de enkelte hold er fra de sidste 2 måneder 
inden sommerferien.

Hvis du har en dreng eller pige der kunne 
tænke sig at prøve at spille fodbold så kig 
ind på alleso.dk under fodbold her står hvor-
når der er træning, og så møder man bare 
op og deltager.

Husk at august = telefonbøger!
De skal være uddelt inden d. 31.8.2011
Kontakt Kim på tlf 22 160 851

ungdomSfodBold: 
U5 
Det var rigtig dejligt at se alle de børn der 
dukkede op, kort efter at vi var startet op 
udendørs, Vi håber at se alle efter sommer-
ferien igen. Det er noget af en udfordring, 
men også spændende med alle disse nye, 
de ”gamle” U5 har udviklet sig meget og 
vundet de fleste kampe, de har været til. 
Nu rykker de op til U6 og det giver luft til at 
vi kan koncentrere os 100 % om alle de nye 
små, det er VIGTIGT at forældrene hjælper 
AKTIVT til i denne gruppe da børnene har 
brug for at forældrene er meget tæt på, det 
er vigtigt at man som forældre ikke tror at 
ens lille Per eller Palle kan spille fodbold for-
di de springer fra, de kan maksimalt holde 
koncentrationen i 5-10 minutter, derfor er 
man som forældre en vigtig brik i at blive 

ved, og lige pludselig er lille Per eller Palle 
så selvstændig at de kommer mindre og 
mindre til forældrene og mere til trænerne.

Jette og Miriam

U6
Det har været rigtigt sjovt at træne U6, de 
kan faktisk meget mere end man regner 
med, der er altid nogen der ikke gider træne 
så meget som vi gør, men det er vigtigt at 
træne også derhjemme! jo flere gange man 
gentager en træning, jo bedre bliver man i 
kamp, og jo bedre bliver forståelsen for fod-
bold som holdsport, de har både vundet og 
tabt ved stævnerne, men der ser ud til at 
være en god fremgang, jeg ser frem til at 
have dem her efter sommerferien som U7, 
Jeg kunne godt bruge en hjælper eller 2 så 
har du lyst så kontakt mig eller formanden.

Kim Jørgensen

U7
U7 truppen består af en flok friske drenge 
der helt afgjort er en udfordring i sig selv, 
der er sket en rigtig god udvikling på me-
get kort tid, forståelsen for at fodbold er 
en holdsport er ved at være på plads, og 
de spiller langt bedre end da vi startede 
udendørs, jeg glæder mig til at følge disse 
drenge op til U8 og ikke mindst den fort-
satte udvikling, Udfordringen i efteråret er 
at vi står med en meget smal trup på kun 7 
spiller, og vi skal spille 5:5. 

Dette betyder at vi ikke kan undvære 
nogen til stævnerne! afbud skal medde-
les straks!

Træningstider er Mandag og Onsdag 
17.00 - 18.00  vel mødt!

fodBoldafdelingen Sommer 2011
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U8
U8 har deltaget i de stævner som DBU 
Fyn har udbudt her i foråret og med gode 
resultater, der har været en portion sejre 
og uafgjorte, samt meget få tabte kampe, 
der har været en lille tilgang, og vi håber at 
tilgangen fortsætter i efteråret, hvor de 
fleste skal spille U9.

Træningstider er Mandag og Onsdag 
17.00 - 18.00 kom og prøv!

Jacob og Jana  

U11
Forårssæsonen er blevet vel afsluttet for 
både U11C og U11A holdene, med cirka lige 
mange vundne og tabte kampe for begge 
hold, og især U11C holdet har vist stor frem-
gang i løbet af foråret, og bl.a. ved stævne i 
Søhus hvor de vandt alle deres kampe, viste 
de stor spilforståelse, og flot sammenspil.  
Det lykkedes sidst på sæsonen at få hjælp 
med træningen til alle spillerne og vi var 
således til sidst 4 trænere som hjalp ved af 
træningerne, hvilket jeg og spillerne har væ-
ret meget glade for.  Tak til alle for dette. 

Ved afslutningen for foråret spillede de 
voksne som vi plejer en kamp mod børnene, 
og i år lykkedes det omsider for de voksne 
at vinde. 

Forårets spillere blev valgt på baggrund af 
fremmøde ved træningerne samt kampe 
hvor de var blevet tilsagt, godt kammerat-
skab, stor flid og indsats ved træningerne, 
samt indstilling ved disse. På den baggrund 
var det velfortjent at følgende spillere blev 
kåret som forårets spillere: 

U10 / Årgang 2011, Kasper Jensen 
U11 / Årgang 2010, Nikolaj Pedersen 

Desuden vil jeg gerne ønske tillykke til Mar-
kus Boll, som ved de tekniske træninger hos 
Per om fredagen har taget bronze mærket. 
Flot gået alle tre. Flere U10/U11 spillere kom 
tæt på at tage deres respektive mærker, 
men det glippede dog til sidst, for nogle få 
stykkers vedkommende ville lidt større frem-
møde ved disse tekniske træninger sandsyn-
ligvis have kunnet give udslag i at de havde 
taget deres mærker også, men mon ikke de 
tager disse til efteråret i stedet. Tak til Per 
for hans indsats med den tekniske træning. 

Til efteråret kommer årgang 2000 til at spil-
le sammen med årgang 1999 og 1998, og 
de vil for første gang skulle spille 11 mands 
fodbold og det på et hold som er tilmeldt i 
U14 rækken. Dette betyder også at der til 
disse spillere vil stilles større krav til delta-
gelse i træningerne end tidligere, ligesom 
deres tilgang og fokus til træningerne vil få 
betydning for udlevering af kampsedler til 
kampene, hvilket jeg håber forældrene og 
spillerne vil bakke op om.  Med pt. 19 spille-
re til et 11 mands hold vil der således 
være spilere som kommer til 
at sætte over, og der er 
derfor ekstra vigtigt 
at spillerne mø-
der frem hvis 
de vil spille 
kampe. 
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FODBOLD

Træningen starter op første mandag ef-
ter skole start, og trænings tiderne vil 
være mandag og onsdag kl. 16.30-18.00. 

Årgang 2001 kommer til at træne under 
vores nye træner Kenneth, som er en tek-
nisk dygtig spiller fra klubben, og som vil 
kunne lære spillerne en masse. Venligst 
kontakt formanden eller Kenneth for mere 
info om træningstidspunkter etc. for disse. 
Til sidst vil jeg gerne takke spillere og for-
ældre for den flotte kurv jeg har modtaget 
Træningstider er 16-17.00 Tirsdag og 
Torsdag for U11 (2001) i Efteråret.

MVH Ture

U-14/årgang 1997/1998/1999
Over hele sæsonen fra sommeren 2010 til 
juni 2011 har vi haft omkring 16 spillere til 
vores U-14 9-mandshold. Fremmødet til 
træning har været tilfredsstillende for langt 
de flestes vedkommende, ligesom indsat-
sen både til kamp og træning har været 
rigtig god. Resultatmæssigt har U-14 hol-

det gjort det godt. I efterårssæsonen 
2010 blev vi nr. 3 i vores række. 

Set i lyset af, at vi havde 
noget yngre spillere 

på holdet end vo-
res modstan-

dere, der 
stort set 

alle mødte op med rene  årgang 1997-hold, 
må det siges at være ganske tilfredsstillende.

I foråret blev vi efter til tider rigtigt flot spil 
nr. 1 i 9-mandsrækken. Hvad der for alvor 
viste potentialet for holdet var resultaterne 
i de to sidste kampe mod hhv. Gelsted (der 
blev nr.2) og Erritsø (der blev nr. 3). Begge 
kampe blev vundet med 3-2 efter en super 
indsats af spillerne. For os trænere var det 
en fornøjelse at se, hvordan holdet spillede 
og kæmpede det bedste de havde lært. 
Traditionen tro sluttes sæsonen af med 
uddeling af diverse priser. 

Årets Spiller kåres af trænerne og gives 
bl.a. for træningsindsats, indstilling og ud-
vikling i løbet af året. Da vi har spillet to uaf-
hængige turneringer i løbet af året, samt 
haft spillere fra fire forskellige årgange (to 
1996ere spillede på dispensation) valgte 
vi to spillere ud: Tobias Malte Kristensen 
(årgang 1997); Holdets anfører og utræt-
telige slider. Malte kæmper fra start til slut, 
og har trods skader vist en god spillemæs-
sig fremgang. 

Derudover har Malte vist sig som en sand 
anfører, der formår med egen indstilling og 
positive kommentarer, at få alle holdkam-
meraterne med. Rasmus Jensen (årgang 
1998); Rasmus har et stort potentiale og 
kan, hvis indstillingen til at blive ved trods 
træthed udvikles, blive en rigtig god spil-
ler. Rasmus blev flyttet lidt rundt på banen 
gennem kampene, men løste hver gang 
sine opgaver flot, ligesom han til træning 
har arbejdet godt.

De 5 mest træningsivrige i foråret modtog 
hver en lille erindringsgave. 25 gange var 
max: Kristian Petersen (25 gange), Andreas 
Kjølby (22), Magnus Bøilerhauge (20), Tobi-
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FODBOLD

as Lambertsen (20) og Mathias Møller (20).
Vi takker for en god sæson.

Træningstider er 16.30-18.00 mandag 
og onsdag.

Erik Jørgensen og Per Petersen

U17   
Slutningen på forårssæsonen bød på et 
tæt pakket program. Det blev her til nogle 
tætte kampe hvor spillet hang flot sam-
men, men heldet var ikke med os. Vi synes 
dog vi fik rettet op på et par resultatmæs-
sigt kedelige kampe midt på sæsonen. 

Set tilbage på hele halvsæsonen må vi er-
kende, at vi ikke opfyldte vores mål, som vi 
i fællesskab havde sat i februar. Det star-
tede og sluttede med flot fodbold, men 
grundet et form dyk, måttet vi erkende at 
vi ikke kunne spille med om en topplacering. 
Vi tager trods alt mange positive ting med 
videre til en ny spændende efterårssæson 
og vil arbejde på at udbedre de fejl vi har 
lært en masse af. Opstarten vil finde sted 
ved indgangen til august og vi ser alle frem 
til at kæmpe på ny i Allesø trøjen.  
      
Træningstider er tirsdag og torsdag 
17.00 -18.30  nye er velkomne!

Martin Kjær 

Teknisk træning
Tilbuddet om ekstra teknisk træning, hvor 
man kan erhverve teknikmærker, gælder 
som bekendt for alle ungdomsspillere fra 
ca. 9 til 16 år i Allesø GF. I foråret har ca. 10 
spillere benyttet sig af muligheden. Men 
det er ikke så nemt at opnå mærkerne, og 
i denne omgang lykkedes det kun for en; 
Marcus Boll tog Allesø-mærket. For denne 

fine præstation modtog Marcus T-shirt og 
diplom fra klubben. 

I efteråret holder Allesø GFs teknikmærke-
træning 10 års jubilæum! Og vi fortsætter 
naturligvis så længe der er opbakning fra 
ungdomsspillerne. Første gang efter ferien 
er fredag d. 12-8 kl. 16.15-17.45, hvorefter 
der trænes på samme tidspunkt alle fredage 
frem til efterårsferien. Alle er uanset niveau 
velkomne. Det eneste, vi kræver, er, at man 
møder op stort set hver gang, samt at man 
øver sig i løbet af ugen på det, vi træner.

Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Per Petersen

Senior fodBold:
Herre Serie 2
Endelig gik sæsonen i gang efter en lang og 
hård opstart i februar.

Da rækken var en halvårsturnering stod vi 
foran 11 knald eller fald kampe, hvor der 
ikke var råd til at sætte point til i starten, 
hvis vi skulle spille med i den sjove ende af 
tabellen. Da halvdelen af kampene var spil-
let var vi helt med i toppen og lå til, at vi selv 
kunne afgøre tingene så vi kunne rykke op 
i serie 1.

Det udviklede sig til den helt store finale på 
Allesø stadion i vores sidste hjemmekamp 
mod B67. 

Situationen var den, at vi skulle ud og vinde 
for at sikre os oprykning, ved uafgjort var 
vi afhængig af at Bogense skulle slå KRFK 
i deres sidste kamp. Vi kom bedst fra start 
og styrede begivenhederne og havde et 
par gode forsøg som ramte stængerne, 
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FODBOLD

men der stod 0-0 ved pausen. Ti minutter 
inde i anden halvleg kom forløsningen da 
Nicolai Grønborg bankede bolden i mål til 
1-0 og jublen kunne bryde løs. Vi havde ef-
terfølgende et par gode muligheder for at 
lukke kampen, men bolden ville ikke ind over 
stregen. Vi trak os mere tilbage på banen 
og det gav mere plads til B67, selvom de 
ikke var kommet frem til de store mulighe-
der i kampen, så lykkes det dem at få udlig-
net et kvarter før tid. Vi kastede alt frem til 
sidst og kom frem til nogen store chancer, 
men heldet var ikke med os og kampen end-
te 1-1. Der var ikke noget hjælp fra Bogense 
som tabte kampen til KRFK og desværre 
lykkedes det ikke denne gang.

Når jeg ser tilbage på sæsonen kan jeg kun 
sige, at truppen levet op til mine forvent-
ninger.  Vi spillede med lige til det sidste og 
tabte kun 1 kamp, spillede 4 uafgjorte og 
vandt 6 kampe. 

Det havde jeg ikke troet på inden sæsonen, 
da gennemsnit alderen var lige under 19 år. 
Det har været en fornøjelse igennem hele 
sæsonen, at fremmødet til træningen har 
været så stort og det har helt klar været 
medvirkende til de gode resultater.  Jeg 
glæder mig utroligt meget til at arbejde vi-
dere med truppen i den kommende sæson, 
hvor vi skal udvikle os yderlige.

Til sidst vil jeg gerne takke vores formand 
for altid at gå forrest når der skal laves 
noget i klubben, især da han sørgede for 
musik, programmer, telt osv. til vores sidste 
hjemmekamp. (TAK KIM) 

Vi træner Tirsdag og Torsdag 18.30 - 
20.30  Nye er velkomne!

Jens Christian

OB 70
De har spillet 13 kampe og ligger på en an-
denplads med 5 point op til førstepladsen, 
men vi har stadig chancen til at blive nr.1 
med 8 kampe igen.

Med hensyn til om der er nogen der har lyst 
til at være med til fodbold træner vi om 
mandagen og alle er velkommen, dog når vi 
spiller kamp er aldersgrænsen 38år.
Træning Mandag 19-20 

Super maSterS.
Træning Mandag 19.00 -20.00. 
HER ER NYE SPILLERE PÅ +50 ÅR 
MEGET VELKOMNE !!!!

Velkommen tilbage fra sommerferie
Formand Kim Kaare Hansen
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       one2one a|s  ■  Cikorievej 20  ■  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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GYMNASTIK

Vi mangler dog stadig en instruktør til: 
”Kom i Form” holdet kontakt Charlotte tlf. 
30 24 08 67, hvis Du mener det har din in-
teresse – eller kender en der har lyst. 

Vi er i gang med et online – tilmelding og 
betalings system hvor deltagerne via vo-
res hjemmeside: www.gymnastik.alleso.dk/ 
kan tilmelde sig, og med sit Dankort kan be-
tale kontingentet med det samme. 

SpurvelundSkolen 
- sæsonstart uge 36 (5-9) 2011

Dame Motion  
Man. 18.45 - 19.45 på Spurvelundskolen
En time med enkel og grundig motionsgym-
nastik, hvor alle kan være med. Vi skal træ-
ne og vedligeholde bevægelighed, styrke 
og udholdenhed. Balance og kropsbevidst-
hed er andre nøgleord. Målet er, at alle hver 
gang har fået det lidt bedre, både fysisk og 
humørmæssigt. Jeg glæder mig til at se rig-
tigt mange på holdet i år.

Instruktør Kirsten Jørgensen tlf. 64 82 66 02

Spilopperne“, drenge og piger 4-6 år.  
Tirs. 17.00 - 18.00 på Spurvelundskolen
Puslingegymnastik skal være sjov, leg og 
„ballade“! Gennem bl.a. fantasilege, red-
skaber og musik vil jeg skabe et energi-
fyldt og motorisk udviklende samvær med 
de 4-6-årige. - Og husk, at det er både for 
drenge og piger !!!!“

Instruktør Maria Boll  tlf. 66 13 04 39

Forældre / bedste – barn. 
Onsdag 16.45 - 17.45 på Spurvelundskolen
En time hvor vi har mulighed for at lege og 
lave gymnastik sammen med en voksen, 
der ikke er bange for at hoppe rundt. Så hvis 

du er ca. 2 år og opefter så tag en voksen 
ved hånden og kom til gymnastik.

Instruktør Charlotte Madsen  tlf. 30 24 08 67

Kom i Form 
Torsdag 18.45 - 19.45 på Spurvelundskolen
BEMÆRK : Instruktør søges !! kontakt Char-
lotte tlf. 30240867 hvis det har din interes-
se. Følg med på hjemmesiden om vi finder 
en instruktør

alleSøhallen 
Herre Motion 
Man. 18.00 - 18.55  i Allesøhallen 
sæsonstart uge 36 ( 5-9) 2011
Vi skal have rørt hele kroppen, så vi også får 
sved på panden. Men vi skal også  trimme 
mave, ryg, og skuldre. Vi slutter hver træ-
ningsaften med udstrækning, så vi ikke bli-
ver helt så ømme de efterfølgende dage. 
Når sæsonen rinder ud, kan vi igen kalde os 
„Eliteherrer“.

Instruktør Charlotte Madsen tlf. 30 24 08 67 
og Jette Gommesen  tlf. 65 97 82 94

Så er vi ved at være klar til en ny SæSon

ZumBa SæSon Start: 
2. august 2011
Tirsdag 17.30 - 18.30 i Allesøhal-
len Bemærk ændret tidspunkt.
Instruktør Astrid Mejup

kontingent
Børn: kr. 170,- 
Voksne: kr. 440,- 
Gratis prøvetime på alle hold
ZUMBA der betales kr. 30 pr. gang
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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 30240867

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
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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, Cikorievej 20, 5220 Odense SØ 66121121

Oplag: 1200 stk. 
hjemmeSide

    www.ALLESO.DK
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BADMINTON

Jubiiiii nu er sommerferien endelig forbi, for
så betyder det, at en ny badminton sæson 
starter den 17. august med træning hver 
onsdag kl. 16.00.

Sidste år var vi 38 ungdomsspillere i alderen
6 – 17 år, vi håber rigtig mange af de ”gamle”
kommer igen, men det er også dejligt når 
der kommer nye til, så hvis du har lyst til at 
prøve om badminton er noget for dig, så 
kom i Allesøhallen onsdag kl. 16. Hvis du 
ingen ketche har, er det ingen hindring, du 
kan starte med at låne en af os. 

Lørdag d. 1. oktober afholder vi vores eget 
U15 stævne, så hvis du er født i 1997-98 
kan du være med til dette stævne.

En af de første gange til træning, vil du få 
en liste over spillere og trænere, samt en 
oversigt over de stævner som afholdes.

Vi glæder os til at se Jer

Hilsen træner teamet:
Rasmus, Jesper, Vesti,

Patricia, Susan og Helle 

Fællestræning for seniorer foregår hver 
mandag  fra kl. 20.00

Som vi skrev i sidste blad, kunne vi rigtig 
godt tænke os, at der kom nogle flere til 
denne fælles træning.

Du behøver ikke at være på niveau med 
Peter Gade eller Tine Baun, men du skal 
selvfølgelig kunne holde på en ketche. Vi 
har set flere af motionisterne i hallen, som 
sagtens kan være med.

Mød uforpligtende op og prøv nogle gange, 
om det er noget for dig. Vi har formentlig 
fyns billigste kontingent kr. 610 for en hel 
sæson.

Har du spørgsmål kan du kontakte senior
formanden Jesper Iversen på 31 12 41 02

På sportslig gensyn
Helle og Jesper

ungdom

Senior fælleStræning
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BADMINTON

Ønsker du at spille badminton med nogle af dine venner, er der stadigvæk en god mulig-
hed. Der er disse ledige baner tilbage. Pris 1400 kr. for en hel sæson fra start august til 
slut april 2012. Ring og få en tilmelding tilsendt.

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

ledige BadmintonBaner i alleSø 2011

Mandag  kl. 16.00 til 16.55 9 ledige baner
Mandag  kl. 17.00 til 17.55 3 ledige baner
Mandag  kl. 19.00 til 19.55 2 ledige baner
Mandag  kl. 20.00 til 20.55 0 ledige baner
Mandag  kl. 21.00 til 21.55 3 ledige baner
Mandag  kl. 22.00 til 23.00 10 ledige baner

Onsdag  kl. 17.30 til 18.25 8 ledige baner
Onsdag  kl. 18.30 til 18.25 2 ledige baner
Onsdag  kl. 19.30 til 20.25 4 ledige baner

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

Lørdag  kl. 08.00 til 08.55 7 ledige baner
Lørdag  kl. 09.00 til 09.55 5 ledige baner
Lørdag  kl. 10.00 til 10.55 9 ledige baner
Lørdag  kl. 11.00 til 11.55 10 ledige baner

Teltene var rejst, scenen var klar og den 
røde løber var rullet ud, da Støtteforenin-
gen i maj måned arrangerede operakoncert 
på den gl. sportsplads i Allesø. Og hvilken 
musikalsk oplevelse – een man skal lede 
længe efter.

Den lokalfødte sangerinde Dorthe Elsebet 
Larsen og pianist Børge Wagner leverede 
et show, hvor smuk skønsang og indbyrdes 
drillerier var i midtpunkt, og der var specielt 
også en mand fra lokalsamfundet, der måt-
te mærke drillerierne – og så endda med lidt 
champagne brus.

Så jow – de havde godt fat i den lille skare 
af publikum, som trodsede det dårlige vejr, 
for at få en oplevelse, som mange håber, 
kan gentage sig næste år. Omgivelserne 
er jo perfekte, lyden var perfekt, så det må 
være vejret der holdt folket i hjemmet. Ær-
gerligt – ærgerligt.

En stor tak til Støtteforeningen for modet, 
en tak til de mange hjælpere, fodboldaf-
delingen, til fotografen og sidst men ikke 
mindst, de P-vagter som trods god vilje, 
ikke fik de store trafikale udfordringer.

Keld Petersen

en fantaStiSk muSikalSk oplevelSe
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HÅNDBOLD

Efter et par næsten håndboldfri måneder 
er det igen tid til at finde gummisko og træ-
ningstøj frem, og møde op til håndboldtræ-
ning i hallen.

På bestyrelsesmødet i juni, var det dejligt 
at konstatere at alle trænere og holdledere 
var på plads til den nye sæson.

Malene er ny træner for dame senior, og 
hos herrerne er det ”Frede” og ”MC” som 
tager over. 

På ungdomssiden er der også nye ansigter. 
Nye trænere for U8 & U10 er Pernille og 
Julie, og hos drenge U16 kommer Michael 
Rask med i trænerteamet i stedet for Rene. 
Velkommen til alle de nye, og endnu engang 
tak for indsatsen til dem som har valgt at 
tage en pause fra trænergerningen.

U16 til strandhåndbold
Vores U16 drenge har i maj og juni deltaget 
i to strandhåndboldstævner. Da vi aldrig har 
deltaget før, tilmeldte vi i B-rækken. Første 
stævne i Assens gik over al forventning, og 
holdet blev en suveræn vinder af B-rækken. 
Andet stævne som foregik i Nyborg, var på 
en af årets hidtil varmeste dage. Her var vi 
også meget tæt på at vinde rækken; men 
et nederlag i en kamp hvor bolden bare ikke 
ville ind, gjorde at vi måtte ”nøjes” med en 2. 
plads. Næste år vil vi forsøge at få nogle fle-
re hold med, så vi kan lave en rigtig klubtur.

Ungdom
Som opstart til den nye sæson har vi tilmeldt 
U14 drenge og piger, samt U16 drenge til 
stævnet TIVOLI CUP Friheden i Århus den 
16. - 17. og 18. september. Vi arbejder også 
på en ”Åbent Hus” weekend i september.

TRÆNINGSTIDER 2011/2012

Tirsdag Hold Trænere Start

16:00 - 17:25 U8 & U10 drenge og piger Pernille og Julie 23/08

16:00 - 17:25 U12 drenge Pia 23/08

17:30 - 18:25 ZUMBA Astrid 02/08

18:30 - 19:00 U14 piger Mette og Camilla 16/08

18:30 - 19:00 U14 drenge Irene og Allan 16/08

19:00 - 21:30 U16 drenge Per og 2 x Michael 16/08

19:00 - 21:30 Dame senior Malene og Co. 09/08

Torsdag Hold Start

15:30 - 16:55 U14 drenge

20:00 - 21:30 U16 drenge  - Herre senior 
- Dame senior

Herre senior starter første gang 
torsdag d. 11/08 kl. 20:00

Kontingent 2011/2012

Ungdom: kr. 250,- pr. halvsæson | Senior: kr. 600,- pr. halvsæson | ZUMBA: kr. 30,- pr. gang.

Ungdomsformanden

SæSonStart
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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



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

LIDT AF HVERT

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

Det gik rigtig fint, men det var også en ka-
non hjælp der var, 1000 tak for det.

Det er lettere at stable noget på benene, når 
så mange vil hjælpe, hvor er det dejligt. Det 
er også rigtigt godt at Petanque og hånd-
bolden kan hjælpe hinanden på den måde.

Der kom en masse mennesker og der blev 
solgt godt fra alle boder.

Vi havde mange gode ting, så meget at vi 
måtte låne lade ude i byen, tak til Lohmann 
for husly!

Næste år vil vi holde det lidt tidligere, så vi 
ikke ramler sammen med andre loppemar-
keder. Vi modtager gerne effekter!

En sjov og hyggelig dag.

På gensyn næste år
Venlig hilsen Kurt og Helle

loppemarked er vel overStået
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Bogensevej 41 · 5270 Odense N Tlf. 66 18 14 95

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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PETANQUE

Til trods for det forsætter vi med træning, 
som sædvanlig tre gange om ugen:

Søndag  fra kl. 10.00 til 12.00 
Mandag  fra kl. 14.30 til 17.00 
Onsdag  fra kl. 14.30 til 17.00

Der er som regel en fin stemning til træning, 
omkring 20 hver gang, super. Husk nu vi skal 
have den hjemlige turnering afviklet inden 1 
septembers pokalerne kan blive graveret!!

Der bliver stadig flere medlemmer, turne-
ringer på Fyn går fint, ikke afsluttet endnu; 
men alle tre hold klarer sig udmærket. Det 

er nu lykkedes os at finde en 9x16 m. hal til 
opførsel, samt den ny bane der skal place-
res ret op ad de andre.

Nu ser vi frem til vores jubi fest i september 
alle sejl er allerede sat. Håber alt bliver klap-
pet og klart!

Vi ser lyst på fremtiden
Gudmund

Så gik den Sommer, hviS vi har haft nogen

ok støtter allesø gf
Klik ind på www.ok.dk og bestil et gratis OK Benzinkort.
Så støtter OK Allesø med 5 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



AG
F

ALLESØ

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

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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PROFILEN

fodBoldtræner med mere

AF ARNE ANDERSEN

Per Petersen voksede op i Søndersø - som 
søn af kørelærer Bent Petersen. Han blev 
student fra Nordfyns Gymnasium i 1985. 
Efter et års militærtjeneste på flyvestation 
Karup, gik de næste 6 år med at studere hi-
storie og idræt på Syddansk Universitet.

Herfra kom han til en stilling som lektor på 
Svendborg Gymnasium, hvor han stadigvæk 
har sit daglige virke.

Per og hans kone Solveig – de har for øv-
rigt lige haft 20 års bryllupsdag – boede de 
første år lidt rundt omkring, inden de lan-
dede i Sdr. Højrup for at komme nærmere 
Svendborg. Det var dog kun for at opdage, 
at Odense endnu trak i dem, så de fandt et 
gammelt hus på Stavadgyden i Næsbyho-
ved Broby, der nu har været familiens hjem 
de sidste 15 år. Det var lige et hus for dem, 
med en stor have og god plads til deres, 
dengang, to drenge Martin og Esben, der i 
dag er hhv. 20 og 18 år.

Huset er blevet udbygget og renoveret, så 
det nu fremstår helt efter deres egen smag; 
og tre drenge mere, Stefan 14, Kristian 12 
og Søren på 10år, er der også kommet til.

Måske ligger det i generne, for selv om fem 
drenge på stribe ikke er almindeligt, så er 
Per selv nummer tre ud af fem drenge. 

Som historielærer glæder det ham især, at 
der blandt unge er en stigende interesse 
for netop det fag.  Per har selv stor for-
kærlighed for historisk litteratur, ligesom 
han altid har haft interesse for lokalhisto-
rie hjemme i Søndersø. Hans opvækst der 
heller ikke glemt når det gælder fodbold, da 
han stadigvæk er med på deres super old 
boys hold.

Siden de flyttede hertil har Per været aktiv 
med træning af drenge- og stort set alle 
ungdomshold. 2009/10 var helt unik, da 
Allesø som en af de få klubber havde et 
U-19 hold. Han har dømt ungdomskampe, 
og siddet i ungdomsudvalget. De sidste 10 
år har han været teknisk træner, et koncept 
under DBU hvor de unge kan tage forskel-
lige grader af mærker i bold-teknik. Fire af 
de unge Per har trænet har således taget 
mærket i guld. Sønnen Esben spiller for øv-
rigt i OB og har som sådan deltaget på U-18 
landsholdet.

Det er ikke kun på banen vi finder Per, for 
skal der skrabes penge hjem til afdelingen, 
da giver han gerne en hånd med, og det 
uanset om det er telefonbøger eller kir-
keblade der skal ud. Han var også lige på 
vej ud, da jeg kontaktede ham, for det nye 
depotrum ved klubhuset skulle jo gerne 
gøres færdigt. Er der lidt fritid til overs, så 
er der jo altid den store have, familien, eller 
vennerne der skal plejes. Per lægger hel-
ler ikke skjul på, at han er foreningsmand i 
gammeldags forstand, hvor det helst skal 
være lysten der driver værket.

Et håb og ønske fra ham er da også, at man 
kan bevare den gamle sportsånd, så de der 
for nogle år rejser væk fra klubben, måske en 
dag får lyst til at vende hjem til ”rødderne”.



Banko hver Søndag 
kl. 19.30 i alleSøhallen 
Starter den 28. auguSt 


