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HANGARFEST I SIGTE
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STØTTEAFDELINGENFORMANDEN HAR ORDET

Så FIk vI TouR dE AllESø, ovERSTåET, I vEl Nok dET bEdSTE 
vEjR NoGENSINdE.

Ja -  det er kendsgerningen her midt i no-
vember, hvor hovedbestyrelsen og halud-
valget har haft rigtig travlt med planerne 
for Allesøhallens fremtid. 

Tilstandsrapporten udarbejdet af ISAGER 
Arkitekter ligger klar og her mangler nu kun 
den afsluttende rapportering til Odense 
Kommune incl. regnskab, således at sagen 
med bevilling af kr. 65.000 fra forstadspuljen 
2011 kan afsluttes. Næste fase var så og få 
udarbejdet en ansøgning til forstadspuljen 
2012 baseret på  den udførte rapport. 

Konklusionen  er at Allesøhallen rent byg-
ningsmæssig har brug for akutte forbed-
ringer, men at de bærende konstruktioner  
fortsat er i  stand til at danne rammerne for 
hallen. Der skal hurtigt gribes ind overfor 
bygningens forfald og  Teknologisk Institut 
har konkluderet at gulvet er udtjent. Der er 
mange skader på gulvet og de sportstekni-
ske egenskaber lever langt fra op til dagens 
krav. Vi har brugt meget tid og ressourser  
på og få lavet et godt materiale som bilag til 
ansøgningen til forstadspuljen 2012,  hvor 
ansøgningsfristen var 1. november . Der er 
søgt om 3,4 millioner kr. som primært dæk-
ker udgifter til nyt gulv (2,3 millioner kr.) og 
så til akutte her og nu forbedringer af hallen. 

Samtidig er der søgt om midler til udarbej-
delse af fremtidsplan for hallens moder-
nisering samt plan for gennemførelse af 
energibesparende foranstaltninger. På side 
29 her i Kontaktlinsen er vist nogle illustra-
tioner som kan være  en „appetititvækker“ 
for det fremtidige arbejde som jo igen skal 
udmunde i en ansøgning til forstadspuljen 
2013 hvor fristen er 1. november 2012. 

Nå - nu afventer  vi spændt på hvordan 
vores nuværende ansøgning modtages vel  
vidende,  at vi søger om mange penge i for-

hold til de midler kommunen  har på budget-
tet. Bevillingerne besluttes på økonomiud-
valgsmødet i januar 2012.

Som det ses her på forsiden er det en rigtig 
glædelig ting i sigte - hangarfesten  gen-
opstår.  Efter at støtteafdelingen sørgede 
for hangarfest i 2010 på trods af mangel på 
arbejdskraft valgte de i 2011 at melde fra. 
Gode råd var dyre, for alle synes vel, at der 
også i vores område skal være en „byfest“ 
lige som i alle andre byer.  Vores byfest er 
hangarfesten og den genopstår nu med ho-
vedafdelingen som arrangør. Der er nedsat 
et hangarudvalg med Steen Stærke i spid-
sen og ellers består af de personer som kan 
ses på midtersiderne. Der har allerede været 
afholdt møder og  jeg fornemmer virkelig de 
brænder for opgaven. Nu kræver det at hele 
lokalområdet bakker op til de tre spænden-
de dage med fest , cykelløb og ja hvad de 
ellers finder på - og husk hele overskuddet 
tilfalder Allesø G. F. 

Kontaklinsens fremtid er ikke  helt afgjort. 
Redaktionen er i tænkeboks og vi vil gøre 
alt for  at den udkommer i en eller anden 
form også i 2012.

Generalforsamlingerne i de enkelte afdelin-
ger afholdes i februar 2012 og dato og tids-
punkt kan ses på side 5.  Hovedafdelingen 
har generalforsamling tirsdag den 10. april 
og husk arbejdskraft har vi ALTID brug for! 

Ja - julen nærmer sig så alle ønskes her-
med en rigtig god jul og et godt nytår. 

M.v.h.
Poul Erik

vINTERAkTIvITETERNE ER I Fuld GANG oG julEN NæRmER SIG

Derfor kunne vi afholde det hele i tørvejr og 
uden telte til publikum, der kunne nyde en 
pølse og øl i det fri, så der kom et fint over-
skud til støtten. Der blev kørt kr. 26.041 ind 
til støtten og de enkelte afdelinger, det er 
vel ok, når man ser på arrangementets stør-
relse. Men rigtigt flot kørt, og der blev gået 
til den ude på ruten, Tak for det.

Her er dem der vandt:

Juniorløb: 
Nr 1 Mikkel Depping, 
Nr 2 Mads Knudsen. 
Nr 3 Andreas Carlsen.

Senierløb: 
Nr 1 Kristoffer Refer 
Nr 2 Martin HP
Nr 3 Berit Madsen

Flest sponsor kr. 
Kristina Bendtsen

Til sidst skal vi lige minde om vores Gene-
ralforsamling d 28/2 2012 kl. 19.00 i Hallen,
Da vi mangler folk i bestyrelsen ville det 
være dejligt at se nogle nye eller „gamle“ 
folk med noget gå på mod, så støtten kan 
fortsætte til de unge mennesker i AGF.

M.v.h. Støtten

 

 
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 
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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

Fodbold Torsdag 2. februar 2012 kl. 19.00 i klubhuset

Håndbold Tirsdag 7. februar 2012 kl. 18.45 i Allesøhallen

Petanque Onsdag 8. februar 2012 kl. 19.00 i klubhuset

Gymnastik Mandag 13. februar 2012 kl. 20.00 i Allesøhallen

Tennis Tirsdag 14. februar 2012 kl. 19.00 i klubhuset

Volley Onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 i Allesøhallen

Badminton Torsdag 16. februar 2012 kl. 20.00 i Allesøhallen

Støtteafd. Tirsdag 28. februar 2012 kl. 19.00 i Allesøhallen

Hovedafd. Tirsdag 10. april 2012 kl. 19.30 i Allesøhallen

I AllESø GF 2012

GENERALFORSAMLINGER
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FODBOLD

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

... det er i denne uge slut udendørs for alle 
børneholdene, seniorerne har deres sidste 
kamp 6. november Så nu er vi klar til at tage 
hul på indendørssæsonen 2011-2012, alt 
indendørs træning starter fredag i uge 43 
fra kl. 17- 18.00  med U5,U6,U7 samt U8 
efterfulgt af U9 samt U11 k. 18.00 – 19.00, 
U14 samt U17 kl. 19.00 – 20.00 og senior 
fra 20 -21.30

HUSK: VORES ALLESØ CUP 
D. 25. - 26. - 27 NOVEMBER 2011

Her mødes alle hold fra U6 – U17 i en 
weekend og kæmper på godt og ondt med 
mange andre hold, hvis du kan hjælpe som 
dommer, hjælper, præmieoverrækker, foto-
graf, eller noget helt 3. så kontakt én af os 
vi tager meget gerne imod DIN hjælp.

BØRNEHOLD I ALLESØ FODBOLD

U5
Det går rigtig godt for vores yngste U5 som 
er i alderen 3½ til 5 år, fremmødet hos disse 
dejlige børn er rigtig godt, set i forhold til at 
der har været rigtig mange regnvejrs dage, 
men de er trofast kommet til træning 2 
gange om ugen.

Det er dejligt som træner at se hvordan 
de har udviklet sig hen over efteråret, selv 
om de nogle gange godt kan miste fokus, 
lige pludselig kan der være en orm eller en 
lille blomst der er mere spændende, end at 
sparke til en bold. Men når alt kommer til alt 
syntes jeg som træner, at det er gået rig-
tigt godt.

Tak til jer forældre for at låne jeres dejlige 
unger 2 gange om ugen. Håber vi alle ses til 
indendørs som starter Fredag d 28 Oktober 
fra kl. 17-18 i Allesø- Hallen.

U6 /U7
Efteråret er gået rigtig godt, der kommer 
mange til træning på trods af det danske 
vejr. Der er kommet mange nye spillere, 
MEN VI VIL HAVE FLERE PIGER!!! , så er du 
pige og 5 eller 6 år så mød op til træning 
sammen med Anna som er den eneste pige 
på holdet, hun vil MEGET gerne have flere 
piger med, så vi kan lave et pigehold.

Vi har vundet de fleste kampe ved de stæv-
ner vi har deltaget i, så vi kan se at der er en 
rigtig god udvikling i gang, specielt ved dem 
der har været med længst tid. Mange har 
fået medaljer og er meget stolte når det sker. 

Her ses de ved Storstævne i Nyborg:

Så ER EFTERåRET FoR AlvoR ovER oS
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K. Carlsen (årgang 2000) for den fine præs-
tation.

Allesø GF sponserer hhv. Bronze- og Sølv-
teknikmærketrøje (DBUs officielle) som an-
erkendelse for det store arbejde, der er lagt 
i træningen, mens DBU giver pin og diplom.
Hvis man er interesseret i at se, hvem i klub-
ben der har klaret DBUs teknikmærker gen-
nem årene, kan følgende link benyttes: 

www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/
spilleruddannelse/Education/Technical-
SkillSearch.aspx

Teknikmærketræningen starter op igen til 
foråret.

Med Venlig Hilsen 
Teknik Trænere 

Jakob Kristensen og Per Petersen

uNGdomSHold I AllESø 
Fodbold.

U11
U11 drengene klarer sig utrolig godt, og de 
gør fremskridt for hvert stævne vi er til.  De 
unge drenge kunne godt være flere, og de 
har da også deres egen mening om hvordan 
vi skal træne, men ikke noget vi ikke kan 
håndtere. Der er ingen problemer med at op-
førsel, de gør hvad der bliver sagt, og så kan 
vi samtidig få noget sjov med ind i trænin-
gen, så de får lyst til at komme og træne så 
tit så muligt i Allesø, vi glæder os til at starte 
indendørs: 28. 10  kl. 18.00 – 19.00   vi er 
tilmeldt DBU Fyn indestævne så de kommer 
med ud til 5 stævner i løbet af vinteren.

Hvis i har lyst til at snakke med os trænere 
er vi til at træffe på: 

Kenneth på telefon 40 413 977

Ulrich: telefon 27 573 517

U14
Vi startede efteråret med en del udfordring-
er dersom det er 3 årgange som er blevet 
slået sammen (årgang 1998-2000), og da 
vi som optakt til efterårs sæsonen spillede 
et træningsstævne i Dalum, hvor vi tabte 
alle 3 kampe med 6 mål eller mere, blev ud-
fordringerne ikke mindre. Det skal dog næv-
nes at vi bl.a. mødte FC FYNs talent hold og 
Dalums mesterrække hold og derfor var re-
sultaterne forståelige nok. Disse resultater 
skabte dog lidt uroligheder blandt flere af 
de ældste spillere, som brugte de yngste 
som syndebuk. Disse uroligheder blev dog 
hurtigt løst til næste træningssamling vi 
lavede to hold med henholdsvis de ældste 
på det ene hold og de yngste på det andet 
hold (de ældste fik oven i købet en ekstra 
spiller på banen) - resultatet af trænings-
kampen blev uafgjort, og en efter en kort 
samtale med de ældste, hvor de blev gjort 
opmærksom på hvordan holdene var blevet 
delt og at de havde en ekstra spiller, blev vi i 
fællesskab enige om at alderen ikke var det 
vigtigste, og at vi skulle spille som et fæl-
les hold hvor alle er lige, og det skal siges at 
dette er blevet taget til efterretning på en 
rigtig god måde af alle. 

Træningen i efteråret har vi især lagt 
vægt på teknik udvikling (driblinger, finter, 
vendinger etc.), pasningsspil både kort og 
langt, flytte sig for hinanden og ikke ven-
te på bolden men i stedet møde den eller 
flytte sig væk fra en evt. forsvarer o. lign. 
spil uden bold, at få afsluttet hurtigt, samt 
at få lært de yngste at spille med offside 
da ikke havde prøvet dette tidligere. Vi har 
desuden om onsdagen haft dedikeret mål-

Det er som træner det største når de små 
kommer efter træning og gir en stor kram-
mer og siger tak for denne gang, også stor 
tak til forældrene der har kørt til stævner-
ne, rundt om på Fyn. Vi håber at vi ser ALLE 
til indendørs i Allesø Hallen Fra den 28.10  
kl. 17.00 – 18.00

Hilsen Miriam og Laila  

U8
Så sluttede udendørs sæsonen for U8. Det 
har været en hård sæson både for dren-
gene og trænere, dette skyldtes at, dren-
gene er begyndt at spille på større baner 
og at man pludselig, skulle spille med fast 
målmand, og samtidig har modstanden væ-
ret hård. Til træning har drengene, virkelig 
knoglet på, og det har været nogle hårde 
timer på træningsbanen(men vi har hygget 
os, og man kan godt se at drengene tager 
ved lære, det går langsomt men det kom-
mer stiller roligt, det kan man se. Men nu 
starter indendørssæsonen, den starter den 
28/10-11, og vi træner fra 17.00-18.00.

Drengene er tilmeldt Fbu indestævne, 
dette strækker sig over 5 weekender, 2 på 
denne side af året og 3 i 2012,vi vil prøve 
at tilmelde os flere en dags stævner, så det 
kommer der mere om.

Her til sidst vil vi bare sige tak for den store 
opbakning fra forældre, det er dejligt at se 
at i bakker op uanset resultater i kampene, 
så det håber vi i bliver ved med. For lige at 
runde af, så kunne vi godt bruge flere U8 
spillere, så hvis du/i, ser dette så kontakt 
Allesø fodbold for at høre nærmere, du kan 
også møde op i Allesø hallen, fra fredag den 
28/10 (kl. 17.00-18.00).

Med sportslig hilsen. Jakob og Dennis.

U9
Vi er kun 8 spillere og kunne godt bruge 
4-5 mere, men dem vi har, klarer sig rigtig 
godt, de vinder alle deres kampe når de er 
ude til stævner, og de møder trofast op til 
alle træninger.

De har rykket sig meget i denne halvsæson, 
og der er et godt kammeratskab imellem 
dem. Det er en fornøjelse at træne dem, når 
deres indsats er så flot

Hilsen Jana og Henrik

Teknisk Træning 9 – 16 år
Siden august 2001 har Allesø GF tilbudt 
alle interesserede ungdomsspillere mellem 
ca. 9 og 16 år at tage dels vores eget og 
dels DBUs fodboldteknikmærker. 

I denne omgang har Daniel Bruun-Larsen 
(årgang 1999) taget Allesø-mærket. Til-
lykke med det. Daniel modtager diplom og 
en Allesø-teknikmærke T-shirt som på-
skønnelse for indsatsen. Allesø-mærket 
indeholder de samme elementer som DBUs 
mærker; jonglering, dribling, headning, in-
dersidespark, lodret og halvliggende vrist-
spark, tæmninger, vendinger, afslutninger 
med hhv. hel- og halvflugtere samt finter.  
Allesø-mærket er så det første led i den 
kæde, der fører frem til guldmærket. De 
nærmere krav kan man læse om på opslags-
tavlen i klubhuset eller på DBUs hjemmeside. 

To spillere har præsteret at tage DBUs bron-
zemærke, nemlig Nikolaj Pedersen (årgang 
1999) og Tobias Malte Kristensen (årgang 
1997). Det er godt gået. Tillykke.

Og endelig har en opnået sølvmærket. I 
klubben har kun 8 spillere hidtil klaret dette 
mærke. Så et stort skulderklap til Andreas 
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FODBOLDFODBOLD

Jeg kan kun sige det er en fornøjelse at 
træne hold 1 som er så fuldt af talent og 
vilje, som uden tvivl kan føre Allesø frem i 
rækkerne i fremtiden.

Hr. Senior Serie 3
I denne sæson har vi endnu en gang fået 
tilgang fra spillere fra de yngre årgange. 
Det har drejet sig om de spillere, som er 
blevet for gamle til at fortsætte på U17-
holdet. Dette har betydet meget for vores 
træning, da vi nu kommer mellem 12-16 
hver gang. Det har gjort, at folk generelt er 
mere villige til at komme til træning. I sæso-
nen er det gået knap så godt. Vi har spillet 
ni kampe og ingen af disse kampe er endt 
med AGF-sejr. Dette skyldes formentlig, at 
vi ikke har lært de nye spillere godt nok at 
kende endnu og at vi sjældent stiller med 
samme hold. Desuden har vi virket trætte 
efter kort tid i de første kampe, hvilket vi vil 
søge at rette op på i det nye år. Vi skal gøre 
alt, hvad vi kan når det efter nytår gælder 
nedrykningsspillet og derfor er det vigtigt 
vi er i form fra starten.

OB 70
Vi er nu kommet igennem sæsonen, hvor vi 
desværre ikke kunne følge de 2 foregående 
års flotte resultater op, og derfor endte vi i 
år på en trods alt flot 2. plads - 3 point efter 
Posten.

Vores sæson har været præget af svingen-
de resultater, så derfor kan vi kun takke os 
selv for, at vi ikke gik hele vejen og fik po-
kalen til ejendom, men så må vi jo bare vise 
næste år, hvem der styrer…. ;-)

Heldigvis har vi via vores bøde system fået 
samlet godt ind til vores afslutningsfest, 
hvor vi vanen tro skal hygge sammen til den 
lyse morgen! Så 3. halvleg vinder vi klart… ;-)

I år havde vi indført, at vi efter hver kamp 
skulle stemme om, hvem der blev kampens 
spiller og til sidst blev alle disse stemmer 
så talt sammen, og derfor kan vi nu røbe, 
at Peter Hjorth fik flest stemmer og tillige 
blev vores topscorer.

Morten og jeg vil gerne takke for en god 
sæson og jeres pragtfulde humør, som er 
med til, at det altid er en fornøjelse at være 
sammen med jer.

Morten og Thomas

Super Master
Spillemæssigt er det gået rigtig godt i ef-
teråret, der har været en god stemning, 
alle bakker op, vi kunne godt tænke os at 
være en 4-5 stykker mere, da vi ind i mellem 
kunne bruge nogle flere både til træning og 
til kampe.

Vi træner vinteren igennem kl. 19 om man-
dagen, så mød bare op , så finder vi en plads 
til dig , du skal være fyldt 50 år og gerne 
kunne spille lidt bold, ellers er vi åbne for alle.

Gert

MULTIBANEN  har (endeligt) fået lys på
Endelig lykkedes det at finde en dag hvor 
alle kunne, og efter 10 lange timers arbejde 
kunne vi høste frugten af mange timers 
arbejde for at gøre Multibanen endnu mere 
fleksibel i forhold til Allesø Fodbold, først 
lykkedes det at få sponsoreret 4 master af 
en fra vores Supermaster Hold Tak til Jan 
for det store indsats, så fik vi dem støbt 
fast, her fik vi hjælp af en maskine stillet 
til rådighed af FK udlejning tak til Peter, 
så kom selve dagen hvor vi skulle mon-
tere lamperne (som Morten Ibsen havde 
skaffet til en rigtig god pris TAK), her kom  

mandstræning som er blevet varetaget af 
klubbens førsteholdsmålmand, Rasmus Ja-
kobsen, tusind tak til Rasmus for dette og 
vi håber at han vil fortsætte denne træning 
igen til foråret. 

Selve turneringen startede vi med an kamp 
i Nørre Åby, hvor vi oven i købet spillede på 
deres stadion, hvilket var en god oplevelse 
for alle, resultatet blev 3-3, efter at vi havde 
været bagud flere gange, men vi spillede en 
rigtigt flot kamp og var især spilstyrende i 
anden halvleg. 

Herefter vandt vi på hjemmebane 12-1 over 
Morud/Veflinge, og efter et foreløbigt flot 
efterår ligger vi nu nr. 2 i turneringen, og vi 
har pt. kun tabt en kamp til FC Midtfyn som 
da også ligger klart nr. 1 i tabellen.  I sidste 
weekend slog vi Søndersø 3-2,som ellers 
lå nr. 2, på udebane efter en brav kæmpet 
kamp af alle mand - og trænerne vil meget 
gerne fremhæve især anden halvleg, hvor 
en fantastisk holdånd gjorde at vi kunne 
trække det længste strå, dette til trods for 
at Søndersø dommeren af uanede grunde 
lagde >9min spilletid til anden halvleg hvil-
ket spillerne dog ikke lod sig gå på af. Dette 
svarer ca. til at der bliver lagt 14min. spil-
letid til en superliga kamp, da vi kun spiller 
30min per halvleg for at sætte dette lidt i 
relief - Rigtigt flot gået af alle mand. 

Vi mangler pt. stadigvæk to kampe af efter-
årssæsonen, men vi tør allerede godt kalde 
sæsonen en succes. 

Efter efterårsferien starter vi indendørs-
træningen, som bliver om fredagen kl. 
18.00-19.00 udendørstræningen fortsæt-
ter som hidtil sidste udendørskamp mandag 
d. 31. oktober kl. 17.30  (og derfor ingen træ-
ning den dag). 

Herefter vil der stadigvæk være udendør-
stræning vinteren igennem for dem, som 
har mod på dette om mandagen kl. 16.30 
-18.00, vel at mærke når vejret tillader det-
te (husk altid at være klædt godt på til disse 
træninger og at have handsker og hue med)
Tak for et foreløbigt godt efterår!

Ture og Erik

U17
Efterårets fodbold for u17 har nået sin ende 
og vi kigger tilbage på en udfordrende halv-
sæson. Opstarten gik efter planen og vi gik 
ind til opstartskampene med ny energi. Over 
sommeren fik vi tilknyttet en træner mere 
til holdet samt et par nye spillere, og det var 
et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Turneringsmæssigt var vi endt med flere 
velkendte mandskaber, så der var lagt i ov-
nen til en spændende gang bold. Desværre 
trak fire hold sig fra turneringen inden den 
overhovedet var startet. Det gjorde be-
stemt ikke noget godt for holdet, som måt-
te sidde over flere weekender i streg, og i 
sidste ende var det også med til at ødelæg-
ge dele af sæsonen for os. Vi endte op på 
en tredjeplads, hvilket var et pænt resultat, 
men ikke levede op til vores målsætning. Vi 
kigger nu frem mod et spændende forår, og 
er allerede gået i gang med forberedelserne. 

Martin Kjær   

SENIoRHold I AllESø Fodbold
Hr. Senior Serie 2  
Så er vi i gang med den nye sæson som igen 
er lavet om til helårsturnering. Vi har spil-
let 10 kampe som er resulteret i 8 sejre, 1 
uafgjort og 1 tabt kamp, så det er mere end 
godkendt.
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FODBOLD

       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

Christian Mose og lavede alt el arbejdet 
stor tak for dette, Søren og Kim Kaare stod 
for det praktiske denne dag.

Hele projektet med lys er betalt i 3 lige 
store dele af Anlægsgartner JØRGEN H.  
Petersen, Spurvelundskolens Venner 
og Allesø Fodboldafdelingen, uden disse 
kunne ingen af os have løftet denne opgave: 

HANGARFEST

En af Allesø’s gamle traditioner er tilbage på 
programmet. Hangarudvalget er i gang, og 
der er planer om gode gamle klassikere som 
øl lykkehjulet, hoppeborg og blomstertom-
bola samt andre nye og spændende tiltag.

Alle afdelinger er velkomne til at komme 
med ideer til nye spændende boder! Kon-
takt Hangarudvalget!

Hangarfesten er for alle i familien, og vi hå-
ber at folk vil støtte op om festen.

VI SES D. 31. AUGUST OG 1.–2. 
SEPTEMBER 2012!

Hangarudvalget 

HANGARFEST I SIGTE

Klar til vintertræning 2011 – 2012



AG
F

ALLESØ

1 4 A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  4  /  N o v e m b e r  2 0 1 1 A l l e s ø  G y m n a s t i k f o r e n i n g  •  4  /  N o v e m b e r  2 0 1 1 1 5

BADMINTON

SENIoRTRæNING
Nu er vi kommet godt i gang med sæson 
2011/12 og vi har fået lidt nye spillere, så 
hjerteligt velkommen til jer.  Selv om vi er 
lidt flere end vi plejer, er der stadig plads til 
flere nye ansigter.
Vi har en god træner, Jørgen, som gerne vil 
lære fra sig. Så hvis du har lyst, kom og prøv 
et par trænings timer med os og se om det 
er noget for dig. Træning: Mandag aften kl. 
20.00 til 22.00

Mange hilsner 
Senior formand 

Jesper Birkemose-Iversen

u15 STævNE 2011
Så blev denne sæsons første stævne af-
holdt. Det var lørdag d. 1. oktober hvor vi 
havde inviteret til åbent U15 stævne. Vi 
havde hørt fra andre klubber at tilmeldinger
til U15 stævner var meget ringe, fordi der 
ikke er så mange spillere i den alder, der hav-
de også været aflysning af flere stævner. 3 
timer før sidste tilmelding var vi også ind-
stillet på at aflyse, men på de sidste 3 timer 
væltede tilmeldingerne ind og det endte 
med 37 deltagerer fra 14 klubber som re-
sulterede i 73 kampe. Der var godt gang i 
hallen og der blev spillet rigtig mange gode 
og spændende kampe.
Vi havde selv 6 spillere med Jesper, Nicoline,
Mikkel, Marco, Jack og Tobias. De gjorde det
rigtig godt og alle var med helt fremme.

•	 Nicoline Griffin blev nr. 2 i damesingle B
•	 Mikkel Andersen og Tobias Drejer delte  

3. pladsen i herresingle D
•	 Jesper Jørgensen og Mikkel Andersen 

vandt herredouble D
•	 Jack Andersen og Marco Hoffmann blev 

nr. 2 i herredouble D
•	 Nicoline Griffin og Tobias Drejer vandt 

mix double i B rækken. 

Stort tillykke til alle 6, det gjorde i rigtig godt.

Helle Svaneberg

lEdIGE bAdmINToN bANER I 
AllESøHAllEN 2011/12
Ønsker du at spille badminton med nogle af 
dine venner, er der stadigvæk en god mulig-
hed. Pris 1400 kr. for en hel sæson fra start 
august til slut april 2012. Ring og få en til-
melding tilsendt.

Vi spiller på følgende tidspunkter:
Mandage fra 16.00  - 18.00 & 19.00 - 23.00
Onsdage  fra 17.30 - 20.30
Torsdage  fra 17.00 - 20.00
Lørdage  fra 08.00 - 12.00

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

BEMæRK:
Alt badminton er aflyst i weekenden 25. 26 
og 27. november på grund af stort fodbold-
stævne.

HUSK:
Badmintonafdelingen afholder generalfor-
samling torsdag d. 16. februar 2012 kl. 20.00.

IdRæT om dAGEN
Vi er nu godt i gang, startede 1 september, 
og i skrivende stund er vi 52 medlemmer. 
Der er allerede spillet den første turnering, 
og flere følger. Men ellers er der også man-
ge som kun spiller herhjemme, og har det 
godt med det. Med efterfølgende socialt 
samvær i cafeteriet. 

Hans H. Larsen / Niels Sigersted
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ADRESSELISTEADRESSELISTE

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

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

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

Bjarne Rasmussen, Valkendrupsgyden 71 65978101
LEDIG

Hallen tlf: Søhusvej 255 65978187
Hallen fax: 65978987

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. 
HANGARFESTudvAlG Steen Stærke, Chr. Lehns vænge 39D 28144240

Dorte Stærke, Chr. Lehns vænge 39D 60940760
Allan K. Rasmussen, Chr. Lehns vænge 43C 65978979
Michael Rask, Thune Nielsensvej 28 22291744
Nina Rask, Thune Nielsensvej 28 27200842
Jørgen Madsen, Chr. Lehns vænge 39C 28902737
Svend Nielsen, Fuglsang 61 3. V 60662723

Kig forbi vores hjemmeside:

www.alleso.dk
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Stå stærkere
Odense Nord Afdeling
Telefon 45 12 16 40

HåNdbold uNGdom
Opstartsstævne
I weekenden 16-18. september deltog vi 
med U14 drenge og piger, samt U16 drenge,
i Tivoli Cup Friheden i Århus. Efter en no-
get støjende bustur ankom vi til Tilst Skole 
fredag aften, hvor alle hold blev indkvarte-
ret i gymnastiksalen. Vi var noget bekym-
rede for hvordan det skulle gå med 3 hold i 
samme lokale; men alle kom da nogenlunde 
igennem weekenden.

Lørdag spillede alle hold kampe til kl. 14:00 
hvorefter det var tid til at tage i Tivoli Frihe-
den. Her var der gratis turpas til alle, og alle 
havde vist en rigtig hyggelig aften, hvor de 
fleste forlystelser blev afprøvet.

Søndag skulle der igen spilles kampe, og 
alle vores hold havde stadig chancen for at 
slutte helt i top i deres respektive rækker. 
Bedst gik det for U16 drenge, som endte 
som nr. 2. U14 piger og drenge blev hen-
holdsvis nr. 4 og nr. 6. Men vigtigst af alt, 
havde alle en dejlig tur, hvor sammenholdet 
blev styrket på alle hold.

Camilla, Mette, Irene, Allan, Per og Michael.

Turnering
Så er alle ungdomshold kommet i gang med 
turneringskampe. Desværre fik vi tilmeldt 
vores U12 hold i B-rækken, og de skulle nok 
kun havde været i C. Så de vil nok ryge ind 
i nogle store nederlag her i 1. halvdel, men 
jeg er sikker på at Pia og drengene nok skal 
bevare deres gode humør, ind til de kan 
komme i en anden række efter jul.

U14
U14 drengeer startet med en sejr og et ne-
derlag; men de får helt sikkert mange flere 
sejre i de kommende kampe.
U14 piger har vundet begge deres kampe, 
og de bør slutte i toppen af deres række.

U16
U16 drenge har ligeledes lagt ud med 2 
sejre, og den ene var endda i lokalopgøret 
mod Næsby, som sidste sæson spillede i 2. 
div. For første gang har vi tilmeldt U16 til 
ungdomspokalturneringen, og her skal vi i 
første kamp møde Østfyn fra 2 div.

U8/10
Her har vi længe haft 2 unge trænere gå-
ende, og kun ventet på at der skal møde 
nogle piger og drenge op til træning. Efter 
dette er skrevet, har vi forsøgt os igen i uge 
43, så jeg håber det er lykkedes at få et hold 
op at stå. 

Har du lyst til at prøve håndbold, og er du 
årgang 01, 02 eller 03 så mød op i Allesøhal-
len hver tirsdag kl. 16:00 Vi kan selvfølgelig 
altid bruge nye spillere til alle hold. Så har du 
lyst til at spille håndbold, så træner vores 
ungdomshold på følgende tidspunkter:

U8/U10 – årgang 01, 02 og 03

Tirsdag kl. 16:00

U12 – årgang 99 og 00

Tirsdag kl. 16:00

U14 – årgang 97 og 98

Tirsdag kl. 18:30

U16 – årgang 95 og 96 (kun drenge)

Tirsdag kl. 20:00

Vi spiller hjemmekampe følgende dage:
Søndag  d. 13/11-2011
Tirsdag  d. 15/11-2011
Søndag  d.  20/11-2011
Søndag  d.  04/12-2011

Ungdomsformand 
Michael Hjæresen
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HÅNDBOLD

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

Se evt. mere på alleso.dk 
under fanen håndbold.

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

billederne viser alle spillere 
og trænere fra turen til 

Tivoli Cup friheden,samt U16 drenge som 
”tanker op” i hallen mellem 

deres kampe ved samme stævne.
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GYMNASTIK

Tarup Afdeling - Rugårdsvej 191
5210 Odense NV - Tlf. 66 16 22 16

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

Er I en familie med barn/børn i alderen ca. 
2-7 år, som har lyst til at lege og udfordre 
kroppen, så er familiegymnastik måske no-
get for jer. Vi mødes i Allesøhallen, hvor vi 
laver redskabsbaner, akrobatik, faldskærm, 
øver grundgymnastik og leger forskellige 
lege. Måske kommer airtracken også frem…

Det forventes, at de voksne er aktivt del-
tagende og har lyst til at være med til at 
skabe en sjov time for alle børn og voksne.
Aktiviteterne tilpasses så vidt muligt bør-
nenes forskellige alder, så noget vil være 
for små og noget vil værre for de lidt større. 
Vi vil lære børnene glæden ved at bruge 
kroppen gennem forskellige øvelser via 
musik og sange, så vi leger os ind i gym-
nastikken for at opøve motorik, balance og 
koordination.

Instruktør Birgitta Hansen

Tidspunkt: Søndag kl. 10.15 – 11.30 i Allesø-
hallen d. 23/10, 6/11, 18/12, 15/1, 12/2, 18/3

Forældre / bedste og barn – holdet med 
Charlotte Madsen som instruktør, her mø-
der op mod 30 voksne + deres børn op til en 
gang gymnastik - leg.

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

På Dame Motion med Kirsten Jørgensen, er 
der tilmeldt ca. 30 friske damer, der får rørt 
alle muskler.

Herre Motion med Charlotte Madsen og Jet-
te Gommesen som skiftende instruktør, har 
også i år deltagelse af 30 - 35 ”unge” herre, 
der for kroppen arbejdet godt igennem.

Zumba – er stadig populært, også her i 
Allesø. Zumba tilbydes i samarbejde med 
Håndboldafdelingen. Tirsdag mellem 17.30 
og 18.30. Det er Astrid Mejrup der viser 
hvordan man bevæger kroppen / hoften i 
de rigtige latinamerikanske rytmer. Alle er 
velkommen, man betaler kr. 30 pr. gang.

Kom i Form holdet blev vi desværre nød til at 
aflyse, da vi ikke kunne finde en instruktør.

Tilmelding og betaling til de enkelte hold 
via. Afdelingens hjemmeside: http://gymna-
stik.alleso.dk/

Ole Halkjær

vI pRøvER mEd EN GANG ”FAmIlIEGymNASTIk” 6 SøNdAGE 
I løbET AF SæSoNEN.
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LIDT AF HVERTLIDT AF HVERT

rolig trafikåre. Når man færdes her, kan man 
tænke på, at betonbanen har ingredienser 
fra Hullet og tænke på at 4-5000 perso-
ner 1944-45 mere eller mindre frivilligt var 
beskæftiget med tysker-nes lufthavnspro-
jekt, herunder rullebanerne. Det er mit håb, 
at også disse betonbaner helt eller delvis 
må blive bevaret som et synligt minde om 
en markant periode i områdets historie.

Og så kommer aftenens reklameblok med et 
indlæg fra den forening, som jeg er formand 
for, nemlig Allesø-Broby-Næsby Lokalhisto-
riske Forening og Lokalarkiv. Vi udgiver hvert 
år et skrift og i 2011 indeholder det en ar-
tikel om udgravningerne i Vimosen, samt en 
spændende nytolkning af fundene. Og vi har 
da også tænkt på tilflytterne (der var den 
igen!) eller lad os kalde dem nybyggerne, som 
vi på det sidste har fået mange af i Næsby-
hoved-Broby (Sahara) – hjertelig velkommen 
til jer alle. Vi bringer en længere artikel om 
dette områdes historie fra tidlig jernalder 
og videre over Lorents og Fugls landbrugs-
aktiviteter, flygtningelejren Sahara (hvorfor 
kaldtes den for øvrigt således? svar gives i 
skriftet) til boligkvarteret, som vi har kaldt 
”Langkærgårdparken”, bl.a. med arkæologer-
nes kort over husenes placering i jernalderen 
(man kan så kontrollere, om man har bygget 
sin villa oven på et nedlagt jernalderhus) – alt 
det og meget mere fortæller vi om, og fik jeg 
sagt, at man kan blive husstandsmedlem for 
100 kr./årligt. - Reklame slut!

Det er som foran antydet ikke noget pro-
blem at være tilflytter i de gamle Allesø-
Broby sogne. Vi har et rigt foreningsliv, hvor 
man kan mødes og føle tilknytning til lokal-
området. Man kan lidt trekantet sige, at Lo-
kalhistorisk Forening tager sig af fortiden 
– AGF og herunder Støtteforeningen tager 
sig af nutiden og Borgerforeningen tager 

sig af fremtiden – eller sagt på en anden 
måde: ”Det gælder om at lære af fortiden, 
leve i nutiden og virke for fremtiden”.
Når talen er om fortid og fremtid, så er jul 
og nytår den tid, hvor man taler om året, 
der gik og opstiller håb for det kommende 
år, og ved Sankt Hans kan man så foretage 
en midtvejsevaluering – i morgen er der jo 
præcis et halvt år til juleaften. Kort sagt kan 
vi her i aften glæde os over, at vi fortsat har 
en skole i vort lokalområde og vel også over 
at størstedelen af vort område har busfor-
bindelser og fjernvarme – fjernvarme - vel 
at mærke kommunal fjernvarme !!! vi må så 
fortsat leve med, at når vi skal handle stort, 
så skal vi ind til byen,– og ved byen forstår 
jeg her ikke Allesø og Næsbyhoved-Broby.
Er der noget, vi kan ønske for fremtiden?

Ja, der er sikkert meget – men hvad med en 
genåbning af en stiforbindelse fra Fred-
skovvej til Søndersø Skov?

Afslutningsvis vil jeg minde om den po-
sitive udvikling i forhold til fejringen og 
markerin-gen af Sankt Hans - hvor man i 
middelalderen fejrede Sankt Hans i kampen 
MOD noget, fx onde magter, så er Sankt 
Hans-fejringen i dag mere en del af en kamp 
FOR noget, nemlig for fællesskabet i lokal-
området.

Jeg slutter med et citat:

Denne bostavn er vor
og vi elske den for
hvad den var, hvad den er
hvad den bliver igen

Kære gæster, indfødte, tilflyttere og an-
det godtfolk – I ønskes alle en fortsat god 
Sankt Hans aften.

Jørgen Pedersen 

Jamen, så velkommen i hullet til den tradi-
tionsrige Sankt Hans sammenkomst. Ja, her 
holder vi bål i et hul. I rigtig gamle dage blev 
bålet typisk tændt på en høj jf. Midsommer-
visens tekst: ” vi bålet på fædrenes gravhø-
je tænde”. Nu er der jo det at sige til det, at 
det hul, vi nu er samlet i ikke altid har været 
et hul. Tværtimod har der for mange år si-
den væ-ret en bakke – en bakke bestående 
af grus aflejret i istiden. På gamle kort er 
Hullet afsat som fælles grusgrav til glæde 
for Allesøboerne. Men det er vel almindelig 
kendt, at for små 70 år siden var den mest 
til glæde for besættelsesmagtens grus-
gravning i forbindelsen med anlæggelsen 
af lufthavnen i Beldringe. Nå, men hul i det 
– i dag kan vi glæde os over at have dette 
smukke samlingssted - og i bakspejlet er vi 
vel også godt tilfredse med den af tyskerne 
byggede hangar, der i dag fungerer som en 
relativ stor idrætshal - vort lokalområdes 
størrelse taget i betragtning.

Hvis jeg skal fortælle folk, der ikke bor el-
ler har kendskab til Allesø hvor den gamle 
sportsplads – også kaldet ”Hullet” er pla-
ceret, vil jeg nok sige, at ”den ligger sådan 
lidt uden for byen”. Det vil givet få nogle til 
at trække på smilebåndet. Det lyder måske 
nok lidt ubeskedent i visse ører. Er det et ud-
slag af mindreværdskompleks? Men så kan 
jeg for-tælle, at jeg har hørt tidligere tyske 
flygtninge, der boede i Allesø fra 1945-47 
omtale området omkring kirken og ryttersko-
len som ”Stadtmitte”. I talende stund ved jeg 
egentlig ikke om Broby har en ”Stadtmitte”. 
Nu er der jo det ved det at de to byer (und-
skyld ud-trykket) historisk set har en forskel-
lig struktur. Broby var oprindeligt opdelt i 
Sønderballe og Kirkeballe og udskiftningen 
omkr. 1800 var en blokudskiftning – modsat 
Allesø, hvor man foretog en stjerneudskift-
ning og dermed bevarede gårdene samlet i 

en bymidte – gårdene lå altså samlet i byen!
Når man i rigtig gamle dage fejrede Sankt 
Hans, måtte man som regel også bevæge 
sig uden for byen til det sted hvor der lå en 
kilde med helbredende vand. Med tiden tør-
rede disse kilder imidlertid ud og man flyt-
tede festlighederne til fx bavnehøje eller 
gravhøje som tidligere nævnt. Her i Hullet 
må vi i aften nøjes med kildevand på flaske! 
- Ikke alle har i dag den store tiltro til pla-
stemballeret kildevand kan helbrede øjen-
betændelse, dårlige skuldre og ligtorne, så 
den årvågne Støtteforening har beredvil-
ligt sørget for supplerende medikamenter, 
specielt til indvortes brug.

Vi har meget at takke den aktive Støttefor-
ening for! Personligt vil jeg takke for invita-
tionen til at være årets båltaler. Det er så en 
tilflytter, man i år har valgt til jobbet. Tilflyt-
ter er man jo – også selv om man har boet i 
området i 40 år eller mere. Nu er det absolut 
ikke fordi, jeg mener, det er noget problem, 
og emnet har jeg også kun hørt berørt i 
spøgefulde sammenhænge. Det er jo også 
rimelig attraktivt at flytte her til området 
– vi har jo stort set alle faciliteter – nå, ja 
butikslivet er jo ikke så rigt repræsenteret. 
Vi har også historiske mindesmærker, fx 
vore kirker, vore gamle skolebygninger med 
rytterskolen i Allesø som områdets ældste 
ikke kirkelige bygning, Vimosen, som i dag 
er tømt for sine skatte, men henligger som 
et unikt naturområde.

Af minder fra besættelsestiden har vi vel 
kun Hullet, hvor vi nu er samlet, Allesøhal-
len og så rullebanerne eller ringvejen, som 
de kaldes i daglig tale. Apropos ringvejen 
så kan jeg ikke lade være med at rose de 
lodsejere, der friholder den for ikke relevant 
materiale og giver lokalbefolkningen mulig-
hed for at gå, løbe, lufte hunde mm. på en 

Redaktionen er godt klar over at vi er tættere på jul end Skt. Hans.  
mEN vi syntes den afholdte båltale fortæller spændende lokalhistorier 
som alle hermed får mulighed for at læse.
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PETANQUEVOLLEY

Ved det allerførste stævne, lagde vi ud med 
en flot 2. plads. Det lover godt for den kom-
mende sæson.

Til træning er vi ved at være mange. Der 
er sket en markant medlemsfremgang, 
så vi er som oftest mindst 20 til træning. 
Det giver muligheden for at kunne spille på 
bane 1 med fuld kampopstilling, dvs. 6 på 
hvert hold, og resten spiller mod hinanden 
på bane 2. Det giver meget sved på panden, 
og rigtig god kamptræning.

Vi har nu mange spillere under 30, så der 
er virkelig kommet ungdommelig fornyelse 
til klubben. 

Tja - det er vel nu, at vi kan sige at vi har 
fået en ”ungdomsafdeling”. Det gir et rig-
tigt godt klima med spillere i alle alderstrin, 
og det er rigtig sjovt at være til træning.

Selv om vi nu er blevet flere, så er der stadig 
plads hvis nogen får lyst til at spille volley.  
Så mød op, og få en prøvetime. 

Mange volleyhilsner 
Dorthe

Så ER vI ENdElIG kommET I GANG IGEN. oG SIkkE EN START! EFTERåRET ER ovER oS
Det blev som ventet en spændende efter-
års turnering, de hold der var med om fyns 
mesterskabet gjorde det vældigt godt.

Tirsdags holdet bestående af Dora, Alf, Jens 
og Niels blev nr. fire, synd der ikke blev til 
præmier.

Klubturneringen den 14 september star-
tede kl. 14,00 det var meningen den skulle 
have været afviklet på banerne ude, men 
på grund af alt det regn blev det indendørs.
Turneringen blev vundet af Johny, så der 
kom atter et nyt navn på pokalen.

10 ÅRS FESTEN. 21 SEPTEMBER 2011.
Dagen startede med en lille turnering om 
eftermiddagen, i regn vejr, ja hvorfor ikke, 
den blev overbevisende vundet af Mogens.
Selve festen blev holdt på ”Søhustoften” 
deltager ca. 40 personer,

Musik af Nils.
Menu, tre retter, lavet af Alis og Tove.
Desserten sponsoreret af Conny Häggman. 
Tak for det.

Niels fortalte om de ti år der er gået, samt 
lidt om fremtiden.

Uddeling af forskellige pokaler mm.

Der var afstemning (kun for medlemmer) om 
”Årets Petanquer ” Jens blev den store vinder.

Der var en sang som sædvanlig fra Conny.

Ved kaffen og småkagerne var der salg af 
amerikansk lotteri. Derefter dans mellem 
bordene, hvorefter festen ebbede ud ca.  
kl. 23.33.

Tak for godt fremmøde
Gudmund.

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
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HALUDVALG

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

Onlinebooking på www.anneleneb.dk
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PROFILEN

EN AF „ToRdENSkjoldS SoldATER“

AF ARNE ANDERSEN

Det velkendte udtryk i overskriften kan 
mange nikke genkendende til; og ved 
at spørge lidt ind til hvad og hvem Allan 
egentlig er, da fandt jeg ud af, at en sådan 
er han altså også.

Allan Kongsdal Rasmussen, som er hans 
fulde navn blev født i Odense i 1965. I 1970 
flyttede familien til Langeland hvor hans far 
skulle være med til at opbygge en ny afde-
ling af Haustrups Fabrikker.

Skolegangen var her i og omkring Rudkø-
bing. Efter 9 klasse tog han handelsskole 
Efg. basis i Svendborg. Kom herefter til 
Skattevæsenet i Rudkøbing som elev og si-
den assistent i tre år. Havde de næste 1½år 
kontorjob i radio/tv butik i samme by.

Tog tilbage til Odense i 1989 og fik her ar-
bejde i produktionen hos Roulund indtil de 
lukkede i 2008. Er i dag ansat hos Ib Andre-
sen i Langeskov som maskinoperatør.

I 1996 flyttede han og kæresten Tina så 
til Broby; og kort tid efter blev deres dreng 
Kasper født. Familien stiftede nogle år se-
nere sit første bekendtskab med AGF, da 

Kasper begyndte at gå til fodbold.
 
I fodboldafdelingen har Allan flittigt hjulpet 
lige siden, enten det var med at køre børn ud 
til kamp eller omdeling af telefonbøger og 
kirkeblade. Lidt old boys-fodbold i to år var 
nok til at knæet ikke kunne holde, så nu nø-
jes han med at spille badminton hver lørdag.

Under hangarfesten i 2001 friede Allan til 
Tina, for åbent tæppe, noget han få år for-
inden ville ha’ forsvoret ikke at kunne finde 
sted; men som Allan selv sagde: ”Måske var 
det den gode stemning og lidt spiritus der 
gav mig mod”… og Tina gav ham sit, Ja! 

I 2005 var han første gang med til at arran-
gere hangarfest, og herunder også med til at 
lave den drejebog der nu ligger over samme, 
så næste hold aldrig står helt uforberedt.

Har været med lige siden, og er da også med 
i det genopståede hangarfestudvalg der vil 
prøve at tage handsken op igen til næste år. 
Han har hjulpet ”Støtten”, på sidelinjen, med at 
servicere gæsterne til dilettant, og andre gan-
ge når de mangler en hjælpende hånd, som at 
sætte telt op til sommerarrangementer.

Sønnen Kasper begyndte at spille håndbold 
i 2008, og her har Allan lige siden været en 
god hjælp for træneren Irene Pedersen.

Allan har siddet i Brobyparkens bestyrelse i 
12 år, og de sidste 6 som deres formand.
Familien holder fast i de gode gamle tradi-
tioner, så her samles man påske, pinse, jul og 
til sommerfester med fætre og kusiner.

Ud over fritidslivet i foreningen tager de 
gerne på campingture, og ferierne har i 
mange år været holdt rundt om i Danmark 
i lejet eller lånt campingvogn; men nu hvor 
Kasper er blevet 15år, er de så småt begyndt 
at tænke på at holde ferie sydpå igen, som 
de gjorde før, dengang de var helt unge.

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



påskebal i Allesøhallen
d. 07-04-12... et af årets absolutte højdepunkter!

kandis spiller op til dans
Kom og få en god og festlig aften

stor buffet, god musik og mange festlige 
timer i fantastisk selskab. 

før jul . . . . . . .kr. 360,-
efter jul . . . . .kr. 395,-
(Billetsalget er startet)

køb af billetterper Hvid knudsen 
Allesøhallen TLf. 22 19 33 77danbillet:www.danbillet.dk TLf. 66 14 01 10Superbest Næsby


