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Så er vi atter klar med et nyt nummer af 
KONTAKTLINSEN - årgang 44! - ja det er 
dejligt, at vi fortsat kan holde gang i vores 
traditionsrige blad. Det kan selvfølgelig 
kun lade sig gøre fordi vi har stor 
opbakning fra vores annoncører - støt 
dem, de støtter os. 
 
 Efter lang og tro tjeneste er Inga stoppet 
som bestyrer af fodboldklubhuset. Endnu 
en gang tak for de mange år og 
velkommen til Kim, som har overtaget 
jobbet. 
 
 Som i kan se her i bladet sker der store 
ændringer i Allesøhallen. Takket være 
velvilje fra Odense Kommune fik vi 
gennem 2:1 ordningen bevilget penge til 
nyt varmeanlæg og nye højtalere. 
Sammen med en masse frivillig 
arbejdskraft er de to projekter nu afsluttet, 
til stor glæde for os alle. 
 
Pengene fra forstadspuljen 2012 er ved 
og blive brugt og her sidst i oktober har vi 
indsendt en ny ansøgning til puljen for 
2013. Kommunen har desværre ikke så 
mange midler til uddeling (totalt 6 mio. 
kr.) men vi håber, at der også denne 
gang bevilges penge, som skal være med 
til at finansiere det næste store projekt - 
udskiftning af halgulvet. 
 
 
 
 

Udover kommunen har vi søgt Fionia-
fonden, men da fik vi desværre her sidst i 
oktober afslag. Desuden ligger der en 
ansøgning hos Albanifonden, hvor vi i 
skrivende stund afventer svar. Ja - 
udfordringen de næste år er at skaffe 
midler til det videre arbejde med 
renovering af Allesøhallen. 
 
 Hangarfesten er vel overstået - tak til 
hangarudvalget og til alle hjælpere som 
sørgede for et par festlige dage i og uden 
for hallen. Vi ser frem til, at der også i 
2013 afholdes hangarfest. 
 
 Generalforsamlingerne i de enkelte 
afdelinger holdes i februar 2013, hvor 
dato og tidspunkt kan ses på side 9. 
Hovedafdelingen har generalforsamling 
den 8. april og husk der er altid brug for 
frivillig arbejdskraft! 
 
 Ja - julen nærmer sig så alle ønskes 
hermed en rigtig god jul og et godt nytår. 
 
 Hilsen 
 
Poul Erik 

Alle vore læsere ønskes 
En god jul og godt nytår 
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Fodbold 
Det er nu i skrivende stund blevet 30. 
september og sæsonen er  for nogle hold 
ved at være overstået mens andre kun er 
halvvejs, det har været et meget 
spændende efterår indtil nu , spændende 
at følge nyoprykkerne til serie 1 , men 
ikke mindre spændende at følge de andre 
seniorhold heriblandt det nyoprettede 
Serie 5 hold som er noget af det bedste vi 
har oprettet i lang tid , på ungdomssiden  
har vi fået et helt hold af nye trænere og 
hjælpetrænere , her skal lyde et 
velkommen til dem alle, i gør en 
uvurderlig indsats, og uden jeres indsats 
ville børnene i vores dejlige lokalområde 
ikke have mulighed for at dyrke fodbold , 
med et glimt i øjet , vi er en klub som ikke 
kun giver plads til de dygtigste, men til 
ALLE der ønsker at spille bold, og det 
skal vi blive ved med ………  
 
Indendørssæsonen starter Fredag i uge 
43 og fortsætter til Uge 7 i 2013  der er 
lukket mellem jul og nytår. 
 
Vores Eget ALLESØ CUP 2012  er i 
weekenden 23-25 november  alt hjælp er 
velkommen allerede NU    vi skal bruge 
15 – 20 dommere og ca samme antal 
frivillige til Medaljeudlevering , kontor  osv   
så ring hvis i har lyst til at hjælpe i denne 
weekend     KIM  22160851 
           God Indendørssæson til jer alle  
 
Ungdomsfodbold:    
U5 
Efteråret har været præget af at Jette, 
desværre måtte opgive at træne børnene 
på grund af en dårlig ryg, Heldigvis viste 
forældre stor forståelse både i 
overgangsfasen hvor vi lånte trænere fra 
andre hold samt da Kenneth overtog 
holdet , Kenneth har været en uvurderlig 

hjælp , og der skal lyde en kæmpe tak fra 
bestyrelsen for den store indsats, de har 
deltaget i 3 stævner og så vidt jeg har 
fået oplyst har de haft nogle gode timer 
med masser af fodbold. Efter 
sommerferien er Bojamin og Mikkel Emil 
U15 kommet til som Hjælpetræner , det 
har vist sig at være særdeles godt da det 
kan være svært at ”træne” så mange små 
under 5 år 
 
U6-U7 
Foråret blev afsluttet med et meget vådt 
stævne i Søndersø, men når medaljen 
bliver udleveret er regnvejret lige som 
glemt! Vi afsluttede sæsonen i klubhuset. 
Tre stævner her i efteråret, hvor nogle 
kampe tabes og nogle vindes, men vi har 
det sjovt og det er vigtigst! Forældrene er 
gode til at hjælpe, hvis vi skal have 
ungerne delt op i grupper, tak for det! 
Efter sommerferien er Kasper og Tobias 
(U15) kommet med som hjælpetrænere 
og ungerne syntes, det er sjovt, at de har 
nogle, de kan ”tyre” på!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Træningstider er Mandag og Onsdag 17-
18.00  fra uge 43  Fredag kl. 17- 18.00  
vel mødt      
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Fodbold 
U8 
Nu er udendørs sæsonen ved at være 
slut det har været en god sommer 
ungerne har hygget sig med at spille på 
større mål de får brugt noget mere energi 
og forståelsen for fodbold er blevet meget 
bedre. 
Der er kommet lidt flere spillere også 2 
piger er der kommet dem vil gerne have 
nogle flere af  drenge er selvfølgelig også 
velkommen. 
Jeg har desværre ikke haft tid til at tage 
med ud til stævnerne men det er jo nogle 
rigtige gode forældre  vi har som har 
været der hver gang 1000 tak for det. De 
har både vundet og tabt til stævner men 
det er de jo ligeglade med de hygger sig 
alligevel . 
Vi  starter indendørs fredag den 26/10 i 
Allesø hallen kl.17.00 til kl.18.00 husk at 
sætte kryds i kalenderen den 24-25/11 
der har vi hjemmestævne. 
  
Træningstider er Mandag og Onsdag 
16.30 – 17.30 fra uge 43  Fredag kl. 17 – 
18    kom og prøv   
 
U9 
De er blevet sammenspillet til en lille 
gruppe, i løbet af tiden,  de klare det 
super godt, de er vokset som et hold og 
de er begyndt og blive gode tekniske. 
De er desværre kun 6 spillere, så de er 
alle mand af sted hver gang, og de vinder 
næsten alt.  
vi håber og på at der kommer flere i løbet 
af vinteren.  alle 8 årig er velkommen  
Tak til alle forældrene for den store 
opbakning  
Jacob Kaare og Jeppe 
Træningstider er Mandag og Onsdag 17-
18.00 fra uge 43  Fredag kl. 18-19   kom 
og prøv   
  

U10    Trænere  Henrik og Kasper 
Vi efterlyste ved årsskiftet 4-5 nye 
spillere, så vi havde mulighed for at 
effektivisere træningen. Derfor er det 
positivt, at vi løbende igennem sæsonen 
har fået tilgang af nye drenge, så vi nu er 
11-12 drenge. 
 
At vi nu er 11-12 drenge gør, at vi nu har 
mulighed for lave flere træningsøvelser 
og skabe større variation i træningen, 
hvilket lader til, at drengene synes er fedt. 
Da vi (Henrik og Kasper) ikke har den 
store trænererfaring, gør vi det så godt vi 
kan og med hjælp fra diverse 
hjemmesider med træningsøvelser, hvor 
vi kan finde inspiration i træningen. Vi 
arbejder med en anerkendende og 
gentagende tilgang til drengene og 
forlanger ikke mere af dem end vi ved de 
kan – eller kan lærer ved at øve sig igen 
og igen.  
 
Drengene flytter sig hele tiden i deres 
kunnen. Og vi prøver hele tiden, at styrke 
dem i troen på dem selv og egne evner.  
Drengene har mange forskellige styrker 
og svagheder, nogle er solide gode 
spillere, andre er stadig på 
begynderstadiet. Derfor er det en stor 
fornøjelse når de øvede spillere helt af 
sig selv støtter de der stadig har det 
svært. Vi prøver i det hele taget, at 
opfordre drengene til, at være det gode 
eksempel – den gode kammerat.  
 
Generelt er drengene gode ved hinanden, 
men er der situationer hvor sprogbruget 
er for hårdt eller tacklinger sidder lidt løst, 
så er vi meget opmærksomme på at løse 
situationen med det samme og fortælle 
drengene, at, det vil vi ikke høre eller se 
en anden gang. 
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Fodbold 
Drengene knokler til træning og til tider 
flyver tiden bare af sted, hvorfor vi engang i 
mellem godt kunne ønske at vi havde 15 
min. mere. 
Vi har spillet flere stævner i år end vi plejer. 
Vi har mødt nye modstandere end dem vi 
plejer og generelt har udbyttet været meget 
tilfredsstillende. Hvis man skal pege fingre 
af noget, så er det, at drengene har en 
tendens til, at tage lidt for let på opgaven 
hvis de skal møde et hold, som vi ugen 
forinden har slået stort, så kan vi godt tabe 
til dem ugen efter fordi drengene simpelt 
hen tager alt for let på opgaven. Men 
generelt har det været mere end godkendt 
og vi er begyndt at spille en mere 
sammenhængende fodbold og forståelse 
for positionsspillet begynder at blive 
tydeligere og tydeligere. 
 
I skrivende stund mangler vi 2 stævner, 
som vi håber at kunne vinde? 
Lige om lidt går sæsonen på hæld og vi 
starter med at spille indendørs. Vi spiller 
indendørs fredag aften fra kl. 18.00 – 19.00. 
Til de af drengene der ikke har mod på 
indendørs, håber vi at se jer igen til foråret. 
Afslutningsvis en stor tak til alle drengene. 
Ligeledes tak til de forældre, 
bedsteforældre og andre familiemedlemmer 
der troligt møder op og hepper på os når vi 
spiller kamp – tak for det! 
De bedste fodboldhilsner 
Henrik og Kasper 
Træningstider er  Mandag og Onsdag 17-
18.00 fra uge 43  Fredag kl. 18-19 
 
U13 
Siden vi startede op til den nye sæson med 
træningen er det gået fremad. Det er gået 
fremad både spillemæssigt og formmæssigt 
og sammenholdet der er vægtet højt er 
også blevet stærkere. Vi har haft og har 
stadig et utrolig godt sammenhold og der er 
altid højt humør i truppen.   
 
 
 

Da vi startede var der ikke altid lige mange 
der dukkede op til træningen, men 
efterhånden som vi kom hen på sæsonen 
begyndte der at dukke flere op. Vi har fået 
flere spillere, men vi har stadig gavn af et 
par stykker og ser gerne der kommer flere 
spillere til klubben på vores U13 hold. 
Ulrik og Kenneth 
Træning indendørs i Allesø Hallen fra uge 
43  Fredag kl. 19-20.00 
  
U15 
Sæsonen er i gang og drengene bakker 
godt op om træning og det er lækkert at se 
der kommer så mange til træning hver gang 
og dette opfordrer vi jo til at de bliver ved 
med 
Det er rigtig rart som træner for drengene at 
man kan se det vi arbejder med på 
trænings banen også fungere i kampene 
det er ikke altid let at få holdet til at fungere 
når man tænker på at vi på u15 holdet har 
spillere der rækker lige fra u13 og så til u17 
så stor tak til spillerne som altid hjælper til 
ved træning og til kamp med alt lige fra at 
hente bolde til moralsk opbakning internt 
når tingene på banen ikke fungere helt   
på nuværende tidspunkt har vi en god stime 
hvor vi har fået 3-4 helt nye spillere til 
holdet velkommen til dem. 
Holdet befinder sig på en 3 plads i en u15 B 
række med 12 point ud fra 5 kampe så det 
ser rigtig lovende ud for en god placering i 
rækken når vi slutter sæsonen af. 
generelt synes jeg at forældrene bakker 
godt op om holdet med hensyn til kørsel når 
vi skal til kamp det er dejlig og se den store 
opbakning fra jer og det vil træner teamet 
godt sige tak for. 
 
Til sidst er der vidst bare og sige fortsæt det 
gode arbejde og tak for en god sæson 
Mvh Træner teamet Kristian, Erik og 
Kenneth 
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Fodbold 
 
 Allesø U-19 Mesterrække  
Jeg fik æren af at overtager U-19 holdet i 
år, det har indtil videre været en sand 
fornøjelse at overtage disse spillere som 
indgår i truppen, det er masser af talent 
og potentiale i truppen. 
Holdet som sidste år gjorde det godt i A-
rækken, har i år fået mulighed for at spille 
Mesterrække efter spillernes eget ønske, 
og de har taget den nye opgave til sig, 
med stort gå på mod. 
Jeg som træner, synes vi startede 
nogenlunde, fik spillet nogle gode 
træningskampe som vi vandt i 
overbevisende stil. Sæsonen startede 
også rigtig fint med nogle gode kampe, 
synes dog at ikke har fået de point som vi 
skulle have haft. Så vi må på nuværende 
tidspunkt bare erkende at vi har rigtigt 
meget arbejde foran os, hvis spillernes 
potentiale og forventninger skal indfries.  
Jeg vil til sidst takker alle spillerne 
omkring truppen samt min Holdleder 
Henrik Rasmussen som er en uundværlig 
hjælp for mig. Og jeg glæder mig rigtig 
meget til at arbejde videre med truppen. 
M.V.H  Daniel Piwodda  
Trænning indendørs fra uge 43  Fredag 
kl. 20-21 
Træningstider er tirsdag og torsdag 
16.45-18.30  nye er velkomne 
Senior Fodbold: 
 
Hr. Serie 1. 
 1. holdet senior: ” The Young Guns ” 
Nyoprykker til serie 1, nye trænere, ny 
spillestil, nyt spilsystem samt et par nye 
spillere har dannet baggrunden for 
efterårets kampe. Det tager som bekendt 
tid at indarbejde spilsystem samt 
integrere spillere, men spillerne har 
arbejdet hårdt for det både til træning og 

kamp, så det er gået noget hurtigere 
fremad end forventet. I skrivende stund 
ligger holdet således efter 8 kampe på en 
lun midterplacering med 12 point efter tre 
sejre, tre uafgjorte og to nederlag. Da 
pointene er opnået mod top- midter- og 
bundhold viser det, at vi kan være med 
mod alle hold i rækken.  
Vi har dog ikke tænkt os at hvile på 
laurbærrerne, og mener også selv, at vi 
har mere at byde på i serie 1, hvor vores 
første mål er at stabilisere os. Det ekstra 
spændende ved dette hold, er det 
udviklingspotentiale, der ligger i det. En 
træner fra et konkurrerende hold i rækken 
har kaldt Allesø for ”The Young Guns”. 
Her sigtes der naturligvis til alderen men 
også til den power, holdet har udstrålet. 
Ikke noget dårligt skudsmål. 
Gennemsnitsalderen er omkring de 20-21 
år, og formår vi at fastholde spillerne, er 
der meget interessante perspektiver for 
fremtiden. Alt det ligger dog længere 
fremme.  
Vi har planer om at give spillerne 
mulighed for at holde sig i gang hen over 
vinteren. Udover indendørs fodbold om 
fredagen fra kl. 20.00-21.00, undersøger 
vi, om det kan lade sig gøre at bruge 
skolens gymnastiksal til noget 
muskeludholdenhedstræning en gang om 
ugen kombineret med fodbold udendørs 
bagefter. Mere info om det senere. 
 
Tak for den fine opbakning vi har fået fra 
vores tilskuere på både hjemme- og 
udebane. Det giver et ekstra rygstød for 
spillerne, at de kan mærke støtte fra 
lægterne, så det håber vi holder ved.  
 
Ib Andersen og Per Petersen 
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Fodbold 
 
 
Hr.  Serie 3 og 5 
Så kom den sæson i gang for Allesø's 
Serie 3,opstarten er er for forløbet 
optimalt, og der har i starten været et 
godt fremmøde til træning, der har faktisk 
været så mange at det er lykkedes at 
stable et serie 5 hold på banen, så man 
kan da sige at på senior plan, så kører 
det pt. rigtig godt på den front. 
 
Serie 3 holdet er kommet rimeligt fra 
start, og ligger pt. nummer 3,og slutter 
men i top 6,så skal man ud og spille kval, 
om at komme i serie 2,målsætningen er 
at komme ud og spille dette, og så kigger 
vi på tingene derefter : - ). 
Fremmødet i starten har været ok, men 
på det sidste har der været en del afbud 
til træning, men jeg håber der bliver rettet 
op på dette til den nye sæson. 
Men alt ialt en godkendt præsentation, af 
alle der har været inde over hold 2 og 3. 
 
Serie 5 er kommet fantastisk fra start, og 
har vundet alle kampe - 1 som ufortjent 
blev tabt 1-0,så her må man sige at det 
ligner sikker oprykning til serie 4 for deres 
vedkommende. 
 
Her til sidst vil jeg gerne takke alle 
omkring klubben, for den store 
opbakning, og til Per og Ib for 
samarbejdet, samt Piw(daniel)som gerne 
låner klubbens unge u19 talenter ud.  
Fortsat god sæson til alle 
Med Sportslig hilsen Dennis Andersen. 
  
Junior Old Boys 
Junior Old Boys har desværre måtte 
trække sig p.g.a. manglende opbakning, 
det er formandens holdning at hold som 
ikke består af spillere der kommer i 
klubben og har en form for tilknytning 
 
 

aldrig vil fungere i vores regi, og der vil 
ikke umiddelbart blive åbnet mulighed for 
at danne denne slags lukkede hold under 
Allesø Fodbold igen. 
  
OB 70 – 7 mands sæson 2012 
Vi er nu kommet igennem endnu en 
spændende sæson, hvor vi endte på en 
flot 1. plads med 46 point og en målscore 
i plus 71. Vi har igennem sæsonen kun 
sat 8 point til, så det må siges at være en 
virkelig flot sæson. 
Heldigvis har vi via vores bøde system 
fået samlet godt ind til vores 
afslutningsfest, hvor vi vanen tro skal 
hygge max sammen med bl.a. indendørs 
fodbold og en tur ind til byen…  
I år havde vi tre ting, som vi kunne opnå: 
Årets topscorer – Mark Olesen, Årets 
assist-spiller – Michael Banke og ikke 
mindst Årets spiller – Thomas Hempler.. 
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. 
  
Træning  Udendørs  Mandag 19-20 
HELE ÅRET ! 
  
Super Masters. 
Supermasters  spiller i FBUs  turnering  
11 mands , der er ca. 18-20 mand til 
denne gruppe , men vi kan godt bruge 
nogle flere, så kom op og spil med Old 
boys 60 + Mandag aften kl 19.00, her i 
efteråret og vinteren igennem, i skrivende 
stund mangler vi 2 kampe i efteråret og 
ligger nr. 7 ud af 11 hold. 
Træning Udendørs Mandag 19-20  HELE 
ÅRET  
HER ER NYE SPILLERE PÅ +50ÅR   
MEGET VELKOMMEN !!!! 
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Fodbold 
 
 
Fodbold Fitness i Allesø Fodbold 
  
Den 20. august startede vi op med 
Fodbold Fitness i Allesø, et koncept 
udviklet af DBU. Vi spiller på multibanen. 
De første 20 minutter varmer vi op med 
fitness øvelser og boldøvelser. Derefter 
spilles der kamp – og der bliver virkelig 
gået til den. Vi træner, griner og hygger 
os med den lille runde….  
  

Fra 5. november har vi råderet over 
gymnastiksalen på Spurvelundskolen fra 
19.15-20.15, så hvis Kong Vinter viser 
tænder – går vi indenfor! Flere er 
velkomne, som kom og vær med.  
 
Find os på Facebook under Allesø 
fodbold fitness  og kom frisk på mandag 
kl. 19 starter vi. 
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Fodbold Torsdag 31. 1. 13 19:00 I klubhuset 

Håndbold Tirsdag 5. 2. 13 19:00 I Allesøhallen 

Petanque Onsdag 6. 2. 13 19:00 I Klubhuset 

Gymnastik Mandag 11. 2. 13 20:00 I Allesøhallen 

Tennis Tirsdag 12. 2. 13 19:00 I Klubhuset 

Volley Onsdag 13. 2. 13 19:00 I Allesøhallen 

Badminton Torsdag 14. 2. 13 20:00 I Allesøhallen 
 

Støtteafd. Tirsdag 26. 2. 13 19:00 I Allesøhallen 
 

Hovedafd. Mandag 8. 4. 13 19:30 I Allesøhallen 
 

TUSIND TAK 
For det flotte arrangement, som jeg fik ved min afskedsreception. 
Det vil jeg tænke på meget længe. 
Jeg vil også sige tak,for alle gaverne og de søde hilsener. 
Jeg var også glad for at se så mange dejlige mennesker møde op. 
Tænk at man har været i klubhuset i 24 1/2 år . 
Jeg vil sige tak, til alle afdelinger i AGF for det gode samarbejde, men en særlig 
tak til fodboldafdelingen og klubhusudvalget. 
Også en tak til alle som har haft sin gang i klubhuset gennem årene. 
Jeg vil også ønske Kim og Miriam held og lykke, håber de får ligeså mange 
glade timer som Erling og jeg har haft i klubhuset. 
 
Kærlig hilsen Inga. 
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Næsbyvej 78 
5270 Odense N 
66 18 46 07 
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Gymnastiksæsonen er startet! 
Husk, det er aldrig forsendt at begynde 
på et hold, mød op og se om det er noget 
for dig.  
Afdelingen tilbyder i indeværende sæson: 
Forældre / bedste og barn – hold, onsdag 
kl. 16.45 - 17.45 på Spurvelundskolen, 
med Charlotte Madsen som instruktør, 
her møder voksne + deres børn op til en 
gang gymnastik - leg. 
  
”Spilopperne”, drenge og piger 4 - 6 år, 
tirsdag 17.00 - 18.00 på 
Spurvelundskolen, med Maria Boll som 
instruktør, er også i denne sæson 
kommet godt i gang, med mange friske 
”spillopper”. 
  
På Dame Motion, mandag 18.00 - 19.00 
på Spurvelundskolen, med Kirsten 
Jørgensen som instruktør, er der tilmeldt 
ca. 30 friske damer, der får rørt hele 
kroppen. 
  
Herre Motion, mandag 18.00 - 18.55  i 
Allesøhallen med Charlotte Madsen og 
Jette Gommesen som skiftende 
instruktør, har også i år deltagelse af 30 - 
35 ”unge” herre, der får kroppen arbejdet 
godt igennem. 
  
Zumba – tilbydes i samarbejde med 
Håndboldafdelingen. Tirsdag mellem 
17.00 og 18.00 i Allesøhallen. Her er det 
muligt at bevæge kroppen / hoften i de 
rigtige latinamerikanske rytmer. Alle er 

velkommen, man betaler kr. 30 pr. gang. 
  
Tilmelding og betaling til de enkelte hold 
via afdelingens hjemmeside: 
http://gymnastik.alleso.dk/ 
  
Til Hangarfesten havde vi en blomster 
tombola med mange flotte blomster, vi 
siger mange tak for blomsterne til: 
 
Gartneriet Dugfrisk 
 
Gartneriet Holger Boll 
 
Gartner Mogens Eriksen 
 
Gartneriet Brdr. Boll 
 
Gartneriet Stesi 
 
Gartneriet PKM ApS 
 
Gartneriet Spigro ApS 
 
Tak for lån af containere til: Flower Trans 
  
 
Gymnastikafdelingen afholder 
Generalforsamling mandag d. 11.02.2013 
kl. 20.00 i Allesøhallen. 
  
Ole Halkjær 
 

http://gymnastik.alleso.dk/
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Dilettant 2013 
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 I Allesø Forsamlingshus 
Torsdag d. 14. marts – med 
efterfølgende Kaffe og hjemmebag 
Fredag d. 15. marts – spisning før 
forestillingen, maden er ikke bestemt 
endnu. 
Lørdag d. 16. marts - spisning før 
forestillingen, det velkendte 
smørrebrød, lavet af støtteafdelingens 
hjælpere. Efter forestillingen spiller 
Two Danes op til dans. 
  
Stykket er ikke bestemt endnu, men 
følg med på hjemmesiden 
www.alleso.dk og klik på Dilettant 
2013 
Du kan også følge dette Link:  
 
 
 
 
 

http://www.alleso.dk/dilettant-
2013.aspx 
Siden vil blive opdateret, når der 
noget nyt. 
Der bliver også omdelt en seddel, når 
tiden nærmer sig… 
Det var 3 fantastiske dage i 2012 med 
Dilettant forestillingen Grevinden går 
igen - igen. 
Der var 218 plus påhæng til 
dilettanterne, som så stykket, det er 
meget flot. 
Vi håber i møder lige så mange op 
(gerne flere), til forestillingerne i 2013. 
  
Vel mødt 
Med venlig hilsen 
Dilettanterne i Allesø GF 
  
  
 

http://www.alleso.dk/
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
http://www.alleso.dk/dilettant-2013.aspx
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Så nærmer efteråret sig med regn og 
rusk, derfor er det en stor glæde at vi, 
takket være et stort arbejde fra Jens og 
Niels og alle dem som har hjulpet med 
løst og fast hen ad vejen, har fået tag på 
den nye hal.Det var en stor hjælp at 
plastic som fulgte med i købet af buerne 
var intakt. Der var en del meninger om 
dette, selv formanden var meget i tvivl; 
men det er ok som det er nu. 
SÅ DERMED EN STOR TAK TIL ALLE. 
Der har været en del medlemmer ude for 
at spille kampe her på Fyn. 
 
5 maj. Singleturnering i Bellinge. Sølv til 
Johny, 5 plads til Lis. 
12 maj. ” Double + 55” i Bellinge. Sølv til 
Dora og Jens, bronze til Ketty og Niels. 
19 maj. ” Odense open ” Fjerde præmie 
til Niels og Jens. 
18 august. Øster Hæsinge. Vinder af nat 
petanque Birgit Jensen og Jens. 
15 september. Dalum open, Birgit Jensen 
og Jens ( Dora) bronze i C, gruppen 
 Tirsdags turnering DGI. 
Deltager i alt 42 hold. 
 
 
 
 
 

Fra Allesø 4 hold, 2 allesø hold kom i 
semifinalen på ” wildcard.”—begge hold 
spillede sig i finalen, hvor allesø 1. blev 
nr. 5/6 og allesø 4 blev nr. 11/12 
Godt gået alle. Håber jeg har fået det 
hele med. 
Sommerfesten blev holdt 20 juni. med 
spil arrangeret af Niels, med spisning i 
hallen, sange osv. 
 
Efterårs festen 12 september , spil om 
eftermiddagen, Johny fik erindrings 
bæger, som sidste mand, da vandre 
pokalen udgår. Den får nu sin plads i 
skabet i AGF hallen. 
Om aftenen fest på ” Søhustoften ” Alis 
havde kreeret en middag til os, det er hun 
god til, tak for det. Der var fest og 
stemning, med 2 sange mm. 
 
Husk generalforsamling 6 februar 2013 i 
klubhuset kl. 19.00 
Hilsen Gudmund. 
 
 
Trænings tider i vinter er som følgende: 
Mandag – onsdag 13:30 
Torsdag: 10:00 – Søndag uændret 10:00 
 

Petanque 
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Haludvalget orienterer 
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Der sker rigtig meget omkring Allesø 
Hallen i disse tider, hvilket flere sikkert 
har bemærket; og alt afhængig af 
økonomien, så vil der ske endnu mere 
fremover. 
Det er der lavet: 
Hallens murværk, især mod Øst og Nord 
var  slemt medtaget, så 70år på bagen 
kunne nu tydeligt ses. Det har da også 
været nødvendigt, at gå helt ned under 
de to gavlhjørner mod Nord, for at få dem 
på fode igen. 
Østfacaden, der var den værst ramte, er 
nu genoprettet på mest på mest moderne 
vis, under kyndig ingeniørvejledning, med 
bl.a indmuret net, og pudset op, så det 
fremover også vil blive  nemmere at 
holde med rigtig murmaling.  
  
Samtidig har hallen fået en 
foryngelseskur hele vejen rundt, med nye 
lamper, og hvis ikke den er sat i, så også 
en ny port ind til værkstedet. 
Taget var begyndt at vise utætheder, som 
dog mest skyldes tætninger der var blæst 
ud, så ny tagryg har den fået, ligesom 
tagrenderne, og kloak-systemet og hertil 
en helt ny brønd, også er noget af det 
nye. 
Dette blot en del af det hele udvendigt, og 
som noget andet, mere synligt her, så er 
planen at fjerne træerne i det grønne 
område, ved siden af hallen, for her at 
gi’plads til flere P-pladser. 

Vi har indhentet tilbud, på en ny port ind 
til hallen, da den nuv. ikke er 
tidssvarende, især hvad isolering angår. 
 
Der er opsat helt nye caloriefærer i 
hallen, der både er lydsvage, mere 
økonomiske, og med natsænkning, så de 
gerne skulle være med til at tjene sig selv 
ind. Højtalerne i hallen, blev på et 
tidspunkt rent ud sagt blæst ud, så et helt 
nyt anlæg, samt flere, og nye højtalere i 
loftet, er noget af det brugerne alle har 
glæde af i hverdagen, og en rundspørge 
fortællers da også, at: ”det bare funger”. 
Den gamle skorsten blev foreslået 
repareret, men da den i mange år har 
været ude af funktion, og ikke længere 
ryger, ja!, så ”ryger” den ned.  
  
En hal skal også administreres, og her 
har vi for længst lagt kuglepennen på 
hylden, så vi har overgivet os til den nye 
teknik på alle fronter, både i det 
administrative med at holde styr på 
finanserne, men også når det gælder 
orientering om hvad der sker i hallen, lige 
nu, så hallen er på Nettet via en 
aktivitetskalender, og den  sidste 
beslutningsprotokol i foreningen er 
skrevet, og afløst af skærm, print og 
mails, for at overgå til arkivet med gamle 
minder. 
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Noget om hvad vi gerne vil: 
 
Alt dette og mere til kræver naturligvis 
penge, og penge fik vi af områdepuljen, 
760.000 kr, som var bundet til netop 
klimaskærmen - som den udvendige del 
af hallen rent teknisk betegnes. Vi havde 
søgt meget mere, og har hele tiden nye  
 søgsmål for øje, for vores smertensbarn 
gulvet, og ikke mindst nye lette bander, 
står hele tiden på den uopfyldte liste af 
ønsker; når/hvis vi skal kunne leve op til 
mere moderne krav, både de rent 
tekniske for et gulv, men også de mere 
personbeskyttende, når det gælder løft af 
bander. 
 
Penge er godt, men de gør det ikke 
alene, for hvis der ikke hele tiden var en 
stab af frivillige - her også ment ud over 
haludvalget - der hele tiden giver nap 
med, eller stillet materiel gratis til 
rådighed, så rakte midlerne ikke langt. Vi 
forventer ikke umiddelbart bedre 
økonomiske tider lige om hjørnet, og ting 
der før bare blev gjort for os, som en 
selvfølge, det skal vi nu selv gøre, som 
eks. vedligeholdelse af det grønne 
område rundt om hallen. 
 

 
For fremtiden ligger der store planer klar, 
bl.a med at genskabe en del af det 
oprindelige. 
 
Ikke for at det igen skal ligne en hangar, 
men for at lade noget af den gamle 
trækonstruktion indgå i et moderne miljø, 
som når man fritlægger de flotte 
trækonstruktioner i gamle huse, og da 
ikke mindst hvis man har noget helt unikt, 
som vi selv mener at ha’, og gerne vil 
vise frem til andre. 
 
Disse var alle ordene, og til slut skal lyde 
en tak til de mange der stadigvæk kan se, 
vi bør tage vare på og bevare vores 
gamle hal i en fælles interesse, for 
fremtiden. 
  
Hilsen - Haludvalget - Allesø Hallen  
  
Arne Andersen 
 

RED. Billederne på side 18 
og 19, samt forsiden er 
leveret af Arne Andersen, 
Kanonfotograf! 



HOVEDBESTYRELSE Formand Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 23 20 04 24
Næstformand Ledig
Kasserer Poul-Evald Lorenzen, Valkendrupsgyden 25 29 41 40 25
Sekretær Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65 97 87 04
Samt formændene i de enkelte afdelinger

BADMINTON Formand Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 23 20 04 24
Næstformand Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21 45 80 02
Kasserer Poul Evald Lorenzen 29 41 40 25
Sekr/Baneudlejn Lone Nielsen, Odensegyden 17 65 97 85 08
Ungd. Formand Helle Svaneberg, Overtvedvej 30 65 97 85 84
Breddeformand Palle Fahlén, Storkeløkken 164 20 24 92 04
Turn. Formand Jesper Iversen, Anderuplunden 70 31 12 41 02
Idræt om dagen Hans H. Larsen, Broby Kirkevej 9 65 97 81 69

FODBOLD Formand Kim Kaare Hansen, Ålemarksgyden 155 22 16 08 51
Næstformand Knud Lyder, Rostrupvej 83 23 72 30 31
Kasserer Tina Andersen, Valkendrupsgyden 77 41 59 10 07

Brian Motzkus, Chr. Lehnsvænget 10 E 20 28 79 74
Ole Hansen, Bogensevej 373 40 20 84 87
Jacob Højgaard, Vindegade 22 96 27 01
Mathias Gommesen, Valkendrupsgyden 45 22 84 34 44

FORBOLD OLD BOYS Formand Gert H. Hansen, Baumgartensvej 14 66 14 66 45
Kasserer Bent Christensen, Søhustoften 112 61 77 75 88
Sekretær Poul Johansen , Valkendrupsgyden 121 65 97 84 46

GYMNASTIK Formand Ole Halkær, Allesø Norden 13 65 97 86 06
Kasserer Charlotte Madsen, Chr. Lehnsvænget 39 C 30 24 08 67

Ellen Andersen, Fredskovvej 38 65 97 88 44
Bjarne Hollemann, Annelsvænget 37 65 97 84 25
Jens Peter Christiansen, Søhusvej 86 66 18 72 43

HÅNDBOLD Formand Niels Erik Christensen, Søballevej 73 20 90 09 33
Kasserer Heidi Holm Madsen,Kirkendrupmarken 57 30 56 89 79
Ungdomsform. Michael Hjæresen, Anneksvænget 19 65 97 87 04
Seniorafd. Pernille Skov, Kronhjortløkken 228 28 89 43 58
Koordinator Helle Hofstedt, Storkeløkken 6 50 51 02 62

PETANQUE Formand Gudmund Thingholm, Brobyvej 4 23 45 90 29
Næstformand Kurt Rasmussen, Broby Kirkevej 2 65 97 84 38
Kasserer Conny Häggman, Rørsangervej 11 65 97 81 52
Sekretær Henning Nielsen, Broby Kirkevej 8 65 97 85 45

Niels Kold Hansen, Skovshøjrupvej 37 65 96 50 96
TENNIS Formand Jeremy Dean, Beldringevej 130 65 97 88 70

Kasserer Lene Thomsen, Faunavænget 7. Sdr.Nærå 51 88 45 99
Peter Jensen, Yrsavej 10 3.tv 66 16 60 68
Emily Dean. Saxovej 182 61 70 87 47
Karin Jensen, Sleppevangen 69 22 86 10 91
Johnny Nielsen, Søhustoften 245 22 91 95 29

Tennis Klubhus Tennis 65 97 84 10
HALBESTYRER Per Hviid Knudsen 22 19 33 77
CAFETERIA Per Hviid Knudsen 65 97 81 87
KLUBHUSUDV. Formand Willy Olesen, Broby Kirkevej 6 66 18 13 63

Kasserer Bent Christensen, Søhustoften 112 61 77 75 88
Tonny Karlsen, Vestergaard 8 65 97 84 02

Fodbold Klubhus Spurvelundsvej 16 65 97 85 65
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VOLLEY Formand Jørgen Pedersen, Valkendrupsgyden 33 65 97 84 47
Næstformand Bjarne Jacobsen, Mindelundsvej 28 66 10 89 30
Kasserer Dorthe Wewer, Munkemaen 3 26 29 46 18

Sejda Salipahhic, Bygmarksvej 45 65 92 55 48
Lena P. B. Nielsen, Anderuplunden 85 28 43 27 41

STØTTEAFDELING Formand Anders Ramskover, Allesø Norden 10 65 97 88 76
Kasserer Conny Lundfald, Bjergfyrvangen 19 30 26 46 16

Tina Andersen, Valkendrupsgyden 77 41 59 10 07
Kristina Bendtsen, Æbleparken 35 st. 29 46 45 85
Christina Ebersbach, Søballevej 26 60 17 50 44

HALUDVALG Formand Jens Otto Madsen, Broby Kirkevej 31 65 97 84 78
Næstformand Martin Gormsen, Valkendrupsgyden 23 65 97 86 30
Kasserer Ove Pedersen, Bogensevej 405 65 97 83 40
Sekretær Arne Andersen, Vestergaard 14 65 97 83 09

Bent Lambertsen, Allesøvej 2 20 46 07 12
Bjarne Rasmussen, Valkendrupsgyden 71 65 97 81 01

Hallen tlf. Søhusvej 255 65 97 81 87
Hallen fax 65 97 89 87

DILETTANT UDVALG Formand Conny Lundfald, Bjergfyrvangen 19 66 18 75 55
Sven Aage Frederiksen, Allesø Norden 3 65 97 86 94
Judy Nørgaard, Allesøvej 130 65 97 85 35

BLAD UDVALG Redaktør Erik Festersen, Allesøvej 11 60 89 53 22
Poul Evald Lorentzen, Valkendrupsgyden 25 29 41 40 25
Poul Erik Asmussen, Valkendrupsgyden 123 23 20 04 24

Trykkeri one2one, Cikorievej 20 66 12 11 21
Oplag 1200 stk.

HANGARFEST UDVALG Steen Stærke, Chr. Lehns vænge 39D 28 14 42 40
Dorte Stærke, Chr. Lehns vænge 39D 60 94 07 60
Allan K. Rasmussen, Chr. Lehns vænge 43C 65 97 89 79
Michael Rask, Thune Nielsensvej 28 22 29 17 44
Nina Rask, Thune Nielsensvej 28 27 20 08 42
Jørgen Madsen, Chr. Lehns vænge 39C 28 90 27 37
Svend Nielsen, Fuglsang 61  3.tv 60 66 27 23

21
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Lidt af hvert . . . 
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KANDIS 
Husk Påskebal 
Kandis spiller igen – 
Påskelørdag 30. 3. 2013 
I Allesøhallen 
Billetsalg starter 20. 
november 2012, 
I cafeteriaet i Allesøhallen 
eller Danbillet – Odense 
Pris incl stor buffet: 
Før jul…. 360.- 
Efter jul .. 395.- 

Stort Loppemarked i Allesøhallen 
Søndag d.14/4 2013 
Effekter modtages ring til 
Kurt Rasmussen på 65978438 eller 
Helle Hofstedt på 50510262 

Julelotteri i Allesøhallen 
Søndag d. 2/12 2012 
Masser af julehygge 



Frk. Blomst byder julen og vores  
søde kunder indenfor. 

Torsdag 10 – 17 Fredag 10 – 18 Lørdag 9 – 13 
EKSTRA! Onsdage i dec. 12 – 17  

Bestillinger udover disse dage er efter aftale. 
Vi glæder os til at julehygge om Dem 
Frk. Blomst, Chr. Lehns Vænge 10 E 
5270 Odense N    -    tlf.: 24 26 81 31 
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Tennisklubbens udendørssæson er snart 
forbi og fra den 1. november rykker vi 
indendørs for at spille minitennis i Allesø 
Hallen. Bestyrelsen vil gerne sige tak til 
alle vores medlemmer, som har givet en 
hånd med til at gøre 2012 til et godt år på 
tennisbanerne.  Her vises et antal 
stemningsbilleder med vores unge 
spillere på banerne i 2012. 
 
Tak for i år og på gensyn i 2013! 
På bestyrelsens vegne 
Jeremy Dean 
Formand  
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Støtteafdelingen 
Støtteafdelingen har siden sidst haft to 
arrangementer.  
  
Skt. Hans aften blev som sædvanligt 
holdt på AGF Allesø’s gamle sportsplads, 
ved siden af petanque- og tennisbanerne. 
Vi var heldige med at regnen stoppede kl. 
ca. 16, hvorefter solen kom frem. 80 
personer havde medbragt madkurve og 
grillede, spiste og hyggede sig i teltet i et 
par timer. Inden bålet blev tændt, holdt 
Per Pedersen en rigtig god båltale om 
bl.a. vigtigheden af at have et godt 
foreningsliv i lokalområdet, og om 
påskyndelse af alle de frivillige lederes og 
hjælperes store arbejdsindsats i 
foreningerne.  
Til flammerne og gnisterne fra det store 
flotte bål, blev der selvfølgeligt sunget 
Midsommervisen. I alt var der ca. 300 
personer til årets Skt. Hans bål i AGF 
Allesø. 
  
 

 
I forbindelse med Hangarfesten havde 
Støtteafdelingen en tombola. Fra denne 
solgtes der lodder med mulighed for at 
vinde bamser i forskellige størrelser, og 
andre fine præmier. Endvidere var der en 
fiskedam, hvor de mindste havde 
mulighed for at fiske sig en god pakke. 
Tombolaen var så populær, at 
fiskedammen løb tør for pakker, og en 
stor del af bamserne fik sig et nyt hjem! 
  
Det var dejligt at se, at begge 
arrangementer var så godt besøgt. 
Overskuddet fra de to arrangementer, og 
de øvrige arrangementer, bruger 
Støtteafdelingen til at støtte 
ungdomsarbejdet i AFG Allesø. 
  
 
Støtteafdelingen vil gerne sige tak til alle, 
som i årets løb har hjulpet til ved vores 
arrangementer. 
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Hangarfest 2012 

 
Damer, flest kørte km., fra venstre: 
Nr. 1   Berit Madsen 
Nr. 2   Lena Frederiksen 
Nr. 3   Charlotte Madsen 

             
           

     

         Hangar 2012 er slut, fredagens minidiskotek blev 
       desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, det må vi gøre bedre 
       til næste år. 
       Fodboldturneringen lørdag eftermiddag var en succes med stor 
       tilslutning af herre-, dame- og mixhold. Det var meget gang i 
       vandgyngen hvor flere kendte personer fra området måtte en tur 
       i vandet til stor begejstring for publikum, vejret smilede godt til os  
      og vi håber der kan blive ligeså stor tilslutning til næste år.  
      Vi takker håndboldafdelingen for godt samarbejde. 
       Lørdag aften blev fejret af det fantastiske band Groovy Business 
       ledsaget af 240 voksne og børn ude i hallen, de kunne trække folk 
       på dansegulvet. Vi ser frem til større tilslutning til næste år. 
       Søndagens TOUR DE ALLESØ kastede næsten 72.000 kr. af sig, 
       Det var dejligt at se folk heppe på rytterne der kæmpede bravt 
       trods kraftig sidevind. 
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Hangarfest 2012 
             
           

 
Herrer, flest kørte km., fra 
venstre: 
 
Nr. 1   Jan Nymark 
Nr. 2   Martin HP 
Nr. 3   Mads Hjæresen 

 
Flest indkørte sponsorkroner, fra højre 
Nr. 1   Halinspektør Per H. Knudsen 
Nr. 2   Team Petanque 
Nr. 3   Camillas Bordel 

Junior, flest kørte km.:  

Nr. 1  Tobias Malte Kristensen 

 

Junior, flest indkørte 
sponsorkroner 
Nr. 1   Anne Marie Lambertsen 

Junior, løbets fighter: 
 
Andreas Carlsen 
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Hangarfest 2012 
             
           

Årets gavekort på kr. 4.500 til køb af cykel hos Flemmings 
       cykler, blev vundet af: 
  Søren Ruben Hansen 
       udvalget bestod af: 
       Steen Stærke, Dorthe Stærke, Michael Rask, Nina Rask, 
       Jørgen Madsen og Allan K. Rasmussen, i stærkt samarbejde 
       med halinspektør Per H. Knudsen 

       Siger Tak, til alle sponsorerne: 
       KC Næsby, Korup Steakhouse, DSV, Frk. Blomst, Salon Quist, 
       Eurospar Søhus, Albani, McDonald Tarupcentret, Fts Teknik, 
       Castello Pizza & Grill, Orluff, Flemmings Cykler, Klinik Rask, 
       Kim’s Cafeteria i klubhuset,  
       Allesøhallens Cafeteria V/Per H. Knudsen 
       OG ALLE der har sponseret cykelrytterne 
        

       og siger TAK, til de frivillige som har hjulpet med opstilling 
       af boder, pynte hallen, oprydning, hjælpe til i boderne, 
       tour de Allesø 
       udvalget: Michael Hjæresen, Jens Otto Madsen og Hinner,  
       og meget mere, uden Jer havde vi ikke fået hangarfesten op  
       at stå igen, 
       vi håber at have mindst ligeså mange at trække på til næste år. 
       Ris, Ros eller kommentarer om hangarfesten modtages med  
       glæde, send en mail til: michaelrask@nalnet.dk  
       

   På gensyn i 2013 

mailto:michaelrask@nalnet.dk
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Håndbold 
Håndbold ungdom. 
 
Så er endnu en indendørssæson skudt i 
gang for vores ungdomshold. 
Desværre kan vi i år kun stille med 2 
ungdomshold, U16 og U18 drenge. 
Det er selvfølgelig meget beklageligt at vi 
ikke kan finde spillere til flere hold; 
men vi vil i bestyrelsen bruge megen tid 
de næste måneder, på at få 
ungdomsafdelingen op at stå igen. Vi 
håber at vi allerede fra nytår kan få gang i 
flere hold. (se annonce vedr. 
ungdomstrænere/ungdomshold) 
Da disse linier skrives har begge hold 
spillet deres første kamp. Desværre blev 
det til nederlag for begge hold.  
 
U18 spillede en frygtelig 1. halvleg mod 
Otterup, og var bagud 12-6 ved pausen. 
2. halvleg blev meget bedre, og den 
vandt vi da også 14-11. Men tættere på 
end 3 mål kom vi aldrig. 
 
For U16 var det lige omvendt. De spillede 
en fremragende 1. halvleg, som 
resulterede i en føring på 8-4. 
I 2. halvleg kunne vi bare ikke score; men 
10 sek. før tid førte vi stadig. Alligevel 

lykkedes det os at tabe  
med et mål. Det var nok manglende 
rutine i slutsekunderne som kostede det 
ene point. 
 
Vores hold spiller hjemmekampe 
følgende dage: 
 
Søn. d. 28/10 11:15-16:00 
 
Tirs. d. 6/11 18:15 (U18) 
 
Tors. d. 8/11 20:15 (HS1) 
 
Søn. d. 11/11 11:00-15:30 
 
Tirs. d. 13/11 20:00 (DS3) 
 
Søn. d. 2/12 10:30-16:00 HUSK STORT 
JULELOTTERI 
 
Mød op og støt vores hold i 
Allesøhallen. 
 
Ungdomsformand 
Michael Hjæresen 
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Håndbold 
U16 & U18 drenge til Beach Handball i 
Nyborg. 
 
Vores 2 drengehold deltog i Beach 
Handball stævnet i Nyborg d. 16. juni. 
U16 drenge stillede op i B-rækken, og de 
spillede nogle rigtig gode kampe. Faktisk 
så gode at de spillede sig frem til finalen, 
som de dog tabte til DHG. U16 havde 
”tyvstartet” da de også stillede op i 
Assens d. 3. juni. Måske var det årsagen 
til, at de klarede sig lidt bedre end U18. 
U18 stillede dog op i A-rækken, og lidt 
mere koncentration i afgørende 
situationer, kunne måske havde bragt os 
videre til slutspillet. 
 
Men alle havde en dejlig dag i Nyborg, og 
det holdt næsten tørvejr hele dagen. 
I Beach Handball sker der noget hele 

tiden, og der spilles efter helt specielle 
regler. Der gives f.eks. point for hver 
vundet halvleg, så en halvleg kan ikke 
ende uafgjort. Der gives 2 mål hvis man 
laver en piruette under skudafviklingen, 
og det samme er tilfældet hvis det er 
målmanden som scorer. 
 
Til stævnet i Nyborg, som var kvalifikation 
til både FM og DM, var der lavet 24 baner 
på stranden ved Storebæltsbroen. 
 
Vi forventer at deltage næste år igen, og 
jeg vil gerne opfordre til at så mange som 
muligt møder op, for at støtte vores hold. 
Jeg skal nok skrive i bladet som 
udkommer i maj, hvilke dage vi skal 
spille. 
Ungdomsformand 
Michael Hjæresen 
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Håndbold 

EFTERLYSNING ! 
Disse 2 dejlige håndboldbaner står tomme hver tirsdag fra 16:00-17:00 
og venter kun på at blive fyldt med børn og unge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi mangler dog trænere/ledere som kan hjælpe os med at få startet nogle  
flere børnehold op. 
Er du evt. forælder til et barn, som ønsker at spille håndbold, og har kendskab 
til flere børn i samme aldersgruppe, så kontakt ungdomsformand: 
Michael Hjæresen på telefon 2779 1189. 
Vi mangler hold i aldersgruppen 6-14 år. 
Har du mod på selv at starte som træner; men mangler trænerkurser, er  
bestyrelsen behjælpelig med nødvendig uddannelse. 
 
HJÆLP OS MED AT FÅ UNGDOMSAFDELINGEN I GANG IGEN. 
Håndboldafdelingen. 
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Badminton 
KLUBTØJ ! 
 
Der er stadigvæk mulighed for at 
købe klubtøj. Tilbuddet gælder alle 
Børn - motionister - badminton om 
dagen - turnerings spillere. 
 
Et sæt bestående af Træningsdragt, 
T-shirt, shorts eller nederdel kan  
købes til kr. 820,- for voksne og  
kr. 650,- for børnestr. Hvis man vil 
have navn trykt på, koster det 25 kr. 
pr. tryk. 
 
Man kan også købe de enkelte dele 
hver for sig. 
 
 

Børnestr.    6 - 14 år 
 
Damestr.    XS - XXL 
 
Herrestr.    XS - XXXL 
 
Man kan prøve alle str. i hallen. 
Hvis du ikke lige er i hallen når vi 
er der, så ring og lav en aftale: 
Vesti 20 19 49 92 / 20 55 00 24 
Helle 28 49 06 08 
 
Sidste frist for bestilling af klubtøj er 
mandag d. 19.november. 
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Badminton 
BADMINTON - UNGDOMSAFD. 
Jubiiiiiiiiii hvor er det bare dejligt at 
komme  i Allesø Hallen onsdag mellem 
kl. 16-17:30. 
Her er liv og glade dage og en dejlig stak  
unger. 
I modsætning til så mange andre steder, 
er vi så heldige, at det vrimler ind med 
nye medlemmer. 
Vi holdt et spiller/forældre møde onsdag 
d. 19 september. Det var rigtig dejligt at 
se forældreopbakningen her, og mon ikke 

vi skal prøve at arrangerer en dag, hvor 
forældre og børn kan udfordre hinanden 
på banen. Det vil vi arbejde på. 
HUSK at sætte et kryds i kalenderen ved 
d. 26 januar 2013, her holder vi i 
ungdoms 
afdelingen aktivitetsdag.  
På træner teamets vegne 
Helle Svaneberg 

Vores første holdkamp i U13 
Lørdag d. 6. oktober skulle vi  
spille 3 holdkampe. Et hold består af 4 
spillere M/K og de skal spille hver en 
single og en double. 
Man skal ikke stille med samme 
hold i alle kampene, så derfor 
havde vi valgt at tage alle dem 
som kunne/måtte spille på holdet 
med. 
Der var nogle erfarne spillere 
med, men også nogle som aldrig 
havde prøvet det at spille kamp. 
ALLE gjorde en fantastisk ind- 
sats, de kæmpede bravt og gav 
aldrig op. 
 
Vi startede ud mod Nyborg og 
dem slog vi 6-0. Derefter havde 
vi en spændende og jævnbyrdig 
kamp mod Nr. Lyndelse, som vi 
desværre tabte med 4-2. Vi slut- 
tede af med at møde OBK og her 

var der lagt op til øretæver - alle 
viste det var en umulig opgave, 
men alligevel kæmpede og figh- 
tede de kære unger og vi var  
meget positivt overrasket over 
den gejst som spillerne udviste. 
 
Efter en god lektion i badminton 
blev vi besejret 6-0, men der er 
alligevel meget vi kan tage med 
fra den kamp. 
 
De super stolte trænere 
Vesti og Helle 
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Badminton 
Idræt om dagen. 
Vi startede op igen efter sommerferien d. 
6.september. 
Og i skrivende stund er vi tæt på de 50 
medlemmer, og der vil komme flere 1 okt. 
Alle havde det godt med at komme i gang 
igen med spillet, men også at hilse på 
hinanden efter ferien. Og ikke mindst det 
sociale bagefter i cafeteriet. 
Der er planlagt 8 ude turneringer 2012 og 
forår 2013 hvor den første turnering 
starter i FKS hallen i oktober, den næste  

 
turnering i Carl Nielsen hallen i november 
og så fremdeles. Men vi er stadigvæk en 
hel del som ikke er til turneringer, og 
spiller herhjemme. 
Foruden disse turneringer kommer der de 
traditionelle hjemme turneringer. Såsom 
bøfturnering i november, Julefrokost i 
januar og afslutning sidst i april. 
Mvh. Hans H. Larsen) 

Ledige badminton baner i Allesøhallen efterår 2012 
 
Ønsker du at spille badminton med nogle af dine venner, er der stadigvæk en god 
mulighed. 
Der er stadig ledige baner tilbage. Pris 1600 kr. for en hel sæson fra start midt i 
august til midt i maj 2013.  
Ring og få en tilmelding tilsendt. 
 
ALLESØHALLEN 
Mandag kl. 16.00 til 16.55  Onsdag kl. 17.30 til 18.25  
Mandag kl. 17.00 til 17.55  Onsdag kl. 18.30 til 18.25  
Mandag kl. 19.00 til 19.55  Onsdag kl. 19.30 til 20.25  
Mandag kl. 20.00 til 20.55  
Mandag kl. 21.00 til 21.55  
Torsdag kl. 17.00 til 17.55  Lørdag kl. 08.00 til 08.55  
Torsdag kl. 18.00 til 18.55  Lørdag kl. 09.00 til 09.55  
Torsdag kl. 19.00 til 19.55  Lørdag kl. 10.00 til 10.55  
  Lørdag kl. 11.00 til 11.55  
     
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. 
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Profilen v. Arne Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anders Ramskover er født i Ballerup, og 
havde her sine første skoleår. Han var 
omkring 10 år, dengang familien valgte at 
flytte til det nordjyske – til en lille by syd 
for Limfjorden – da Portland Cement i 
Ålborg lukkede deres afdeling i 
København, hvor hans far var ansat. 
Skolegangen fortsatte her og blev 
suppleret med en EFG. HH eksamen der 
gav adgang til en læreplads hos 
Skattevæsenet i Ålborg Kommune. Skat 
blev herefter det han skulle virke med, og 
senere blev det udvidet med en 
uddannelse som Skatterevisor – i dag er 
han ansat som sådan hos Skat i Odense. 
Hans egen ”skat”, her tænkes på Bente, 
hans senere kone, fandt han sammen 
med på en fælles DDS spejderlejr i 
Holstebro, hvilket i første omgang gav 
ham en masse pendler- ture mellem 
Ålborg og Odense - hvor Bente boede, og 
havde sit arbejde som sygeplejerske på 
OUH. I 1993 tog han så springet fuldt ud 
og flyttede over til hende på til Fyn, og 
året efter købte de huset Allesø Norden 
10, et gammelt hus fra 1893, hvor de godt 
kunne se der lå mange timers arbejde 
gemt, men også store muligheder for at 
skabe et godt hjem sammen. 
Huset er efterhånden sat pænt i stand, og 
hvis ikke lige det trænger, så er her en 
1500 m2 stor have til, som hele tiden  
 

kræver én – dog iflg Anders mest Bentes 
område. 
To børn kom siden til, Kristian på 17- og 
Nanna på 13 år, så nu var der li’som ikke 
tid til at dyrke deres fælles 
ungdomsinteresse, spejder-sporten 
længere. De begyndte i stedet at gå til 
forældre-barn gymnastik, og senere skulle 
Kristian, som andre drenge, lige afprøve 
fodboldbanen, inden han slog sig på 
håndbold. Nanna har prøvet lidt håndbold, 
men går nu helt op i dans, som hun dyrker 
i Odense. 
Anders og Bente har en ugentlig 
badminton-time sammen; og ellers går de 
begge ivrigt op i alt hvad deres børn 
foretager sig, og bruger gerne tid på at 
følge dem rundt om, enten til 
håndboldkampe, eller dansestævner. 
Anders har været i brugerbestyrelsen i 
børnehaven, og i Spurvelundskolens 
Venner. 
For fem år 5 siden kom han i 
Støtteafdelingen, og har det sidste år 
været formand her. 
Lige nu får Anders også lidt kondi ved at 
gå til hundetræning med sin kun 4 
måneder gamle Flatcoated Retriever. 
Som feriemål tager de gerne på traveture, 
og her er den franske del af alperne et 
yndet mål, for som Anders siger: ”Her er 
en behagelig kølighed når solen er gået 
ned bag bjergene”. 
Om der i fremtidens Støtteafdeling bliver 
køligt eller varmt, kan man kun spå om, 
men Anders vil blive ved med at holde fast 
i traditionerne, som Sct. Hans og Dilettant, 
og ellers se sig om efter noget nyt - ikke 
mindst sammen med sin gode bestyrelse 
og altid villige hjælpere. 
Om noget kan gå, det ved man ofte først 
når man har afprøvet det – ”for ingen ved 
jo om hunden bider eller logrer med halen, 
før nogen har turdet åbne lågen”. 



Deadline næste blad: 28. april 2013 
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