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Et nyt nummer af KONTAKTLINSEN er 
på gaden - årgang 45! Et blad med 
traditioner, men også et blad, som har det 
svært. Det kniber med engagement ikke 
kun fra jer der skal levere stof til tiden, 
men også hos os der sørger for at bladet 
bliver lavet og delt ud. I 2011 udkom 
bladet fire gange om året, hvilket var godt 
både til information bagudrettet og til 
nyhedsstof fremadrettet. De sidste to år 
er bladet udkommet to gange, hvilket gør 
at det skrevne ikke lige altid er aktuelt. Nå 
- vi må tænke kreativt og måske bredt. 
Hvad med at der i lokalområdet udkom et 
fælles blad som alle foreninger med 
videre i området kunne bruge som 
nyhedsformidler og som 
informationskilde. LOKALLINSEN - ja 
hvorfor ikke? 
 
Apropos bagudrettet så vil jeg lige nævne 
to ting. Hangarfesten som løb af stablen 
her sidst i august, hvor udvalget lavede et 
rigtig godt stykke arbejde. De lagde 
rammerne til en god fest, men desværre 
kunne de godt savne lidt større 
opbakning både i form af hjælpende 
hænder, men også i form af større 
deltagelse. Hangarudvalget har indtil 
videre nedlagt arbejdet, så hangarfesten 
2014 er aflyst - MEN jeg håber virkelig 
der dukker personer op, som tager 
udfordringen og laver hangarfest i en eller 
anden form i 2015. Hangarfesten er en 
tradition. Den lokale byfest for hele 
området - den bør bevares. 
Så er det Spurvelundskolens jubilæum 
som fandt sted her midt i september. 
Allesøhallen lagde gulv til og det blev et 
brag af en fest, arrangeret i et rigtig godt 
samarbejde mellem skole og hal. Ja, det 
er vigtigt at vi i lokalområdet kan bruge 
hinanden og være fælles om de 
udfordringer som løbende dukker op.  
 
 

Især samarbejdet med Spurvelundskolen 
er vigtig. Det er jo deres elever der gerne 
skal være medlem i Allesø G. F. 
 
Fremadrettet peger hele fokus i 2014 på 
renovering af vores hal. Der er mange 
bolde i luften og vi er godt på vej - men 
der er stadig langt til målstregen, hvis alle 
ØNSKER skal opfyldes. 
Når jeg siger vi skal bruge 3 mio kroner 
og en masse frivillig arbejde her til 
sommer, så er det lige før luften går af 
ballonen. Det gør den dog ikke - vi tror på 
det!! 
Udover varmeanlæg, lydanlæg og 
klimaskærm som er afsluttet og afregnet 
er ØNSKELISTEN: 
 
1: Et nyt halgulv, hvor der i øjeblikket 
indhentes tilbud og søges fonde. Vi har 
fra kommunen fået bevilget 1.250 mio 
kroner og så 0.1 mio fra Fionia Fonden. 
Andre fonde er søgt og vi venter spændt 
på resultatet. 
 Budget til halgulv er inkl. bander, mål og 
moms 2 mio. kroner. 
2: En hejse/skillevæg som etableres 
sammen med gulvet og som kan dele 
hallen i to. Hallen bliver herved mere 
fleksibel og gør, at der kan dyrkes 
forskellig sport samtidig. Forstadspuljen i 
Odense Kommune er søgt her pr. 1. 
november med et beløb på over 0.6 mio. 
kroner - vi venter spændt på afgørelsen 
her først i det nye år. 
3: Nyt LED lys i de eksisterende 
loftarmaturer. En inverstering på 0.2 mio. 
kroner men som umiddelbart giver en 
besparelse på ca. 40.000 kroner årligt. 
4: Ja og så vores toiletter hvor vi igen her 
til 1. maj ansøger kommunens 2:1 pulje 
om 0.3 mio. kroner. 
Ja, ØNSKELISTEN er stor - pengene er 
små - men kampånden skal bevares!! 
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Allesø G.F. opfører Dilettant i Allesø 
Forsamlingshus d. 20. - 21. og 22. marts 
2014 
Det er ikke endnu ikke bestemt, hvilket 
stykke der skal opføres. 
Torsdag d. 20. marts er der forestilling og 
Kaffebord 
Fredag d. 21. marts er der spisning og 
forestilling + efter hygge 
Lørdag d. 22. marts er der spisning, 
forestilling og dans til 2 DANES 
Vi beder igen om tilmelding til alle 3 
forestillinger, til undertegnede. 
Vi glæder os til at se Jer… 
Kom og bliv fornøjet og STØT 

STØTTEAFDELINGEN, som igen står for 
serviceringen ved alle 3 forestillinger. 
Dilettanterne var meget glade, for den 
gode kritik vi fik i 2013, TAK for det… 
Da den næste Kontaktlinsen udkommer 
efter Dilettant, så følg med på 
http://www.alleso.dk/dilettant-2014.aspx 
Der skriver jeg, når der er nyt… 
Der bliver også omdelt en seddel omkring 
d. 1. marts 2014 – i Allesø og Næsbyhoved 
Broby 
Med venlig hilsen 
Sven Åge Frederiksen 
Tlf:    6597 8694 
Mob: 6065 8694 

Dillettanterne ønsker alle en god jul! 

Formanden har ordet 
I den forbindelse har jeg fået den ide at vi 
lørdag den 10. maj 2014 - sidste 
weekend inden det gamle gulv fjernes - 
laver et arrangement hvor overskuddet 
går til renovering af hallen. Hvad med 
fodboldturnering, som ved hangarfesten, 
sponsorcykelløb om eftermiddagen og så 
slutte med BIER fest i hallen om aftenen. 
Jeg håber der er nogen som vil være 
med til at arrangere sådan en lørdag, 
hvor lokalområdet samles til hygge og 
sjov med en fælles målsætning: Penge i  
 

kassen så Allesøhallen kan "iklædes nyt 
tøj" og være klar til mange gode idræts 
og kulturelle oplevelser for os alle i 
mange år fremover. 
 
Nu må jeg hellere slutte med at ØNSKE 
alle en rigtig god jul og et godt nytår, med 
håb om mange frivillige hænder til de 
store udfordringer i 2014. 
 
Hilsen 
Poul Erik 
 

http://www.alleso.dk/dilettant-2014.aspx
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Fornem Formue Fra Fionia Fond! 
Her primo oktober fik vi en god 
meddelelse fra Fionia Fond. Vores 
ansøgning om penge til hjælp til nyt 
halgulv blev modtaget positivt. 
Den 10. oktober var formanden, kasserer, 
og halbestyrer til et arrangement på 
Rådhuset i Svendborg for at modtage en 
donation på 100.000 kr. 
I den forbindelse blev der sagt følgende: 
På vegne af Allesø G. F. vil vi hermed 
sige tusind tak for den flotte donation på 
100.000 kr. 
Vi er en stor forening beliggende i den 
nordvestlige del af Odense Kommune 
med over 1000 medlemmer fordelt på 
flere forskellige idrætsgrene. 
Alt indendørs aktivitet foregår i 
Allesøhallen, som blev bygget for næsten 
70 år siden af den tyske besættelsesmagt 
som hangar for flyvepladsen i Beldringe. 
Efter krigen byggede en skare af frivillige 
hjælpere hangaren om til idrætshal med 
blandt andet to håndboldbaner og 10 
badmintonbaner. 

Hallen bruges flittigt ikke kun til sport men 
også til mange andre aktiviteter - ja et 
vigtig samlingssted for hele lokalområdet. 
De sidste år er vi påbegyndt en større 
renovering af hallen, og nu er det så 
halgulvet, der står for tur. 
Gulvet er nedslidt, udtjent ja decideret 
uegnet som sportsgulv. Gulvet er næsten 
1700 m2 og budgettet på den samlede 
investering er 1.7 millioner. 
Odense kommune har været en rigtig god 
samarbejdspartner også økonomisk, idet 
de på nuværende tidspunkt har bevilget 
godt 1.2 millioner. 
Pengene her fra Fionia Fonden er virkelig 
med til at få finansieringen på plads og et 
skulderklap i det videre arbejde. 
Vi forventer helt klart, at der i 
sommerperioden 2014 etableres et nyt 
gulv i Allesøhallen til glæde og gavn for 
os alle i Allesø G. F. og godt hjulpet på 
vej af Fionia Fonden. 
Endnu engang 100 tusind tak for den 
fornemme donation. 
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Fodbold Mandag 3. 2. 14 19:00 I klubhuset

Håndbold Tirsdag 4. 2. 14 19:00 I Allesøhallen

Petanque Onsdag 12. 2. 14 19:00 I Klubhuset

Gymnastik Mandag 10. 2. 14 20:00 I Allesøhallen

Tennis Torsdag 6. 2. 14 19:00 I Klubhuset

Volley Onsdag 5. 2. 14 19:00 I Allesøhallen

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

Støtteafd. Tirsdag 25. 2. 14 19:00 I Allesøhallen

Hovedafd. Tirsdag 8. 4. 14 19:30 I Allesøhallen

Allesøhallens Cafeteria  ..altid et besøg værd! 

Per H.  Knudsen tlf:  65 97 81  87 
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Næsbyvej 78 
5270 Odense N 
66 18 46 07 
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Hej alle Petanque medlemmer. 
 
Her en lille notits af hvad der er hent de 
forløbne måneder. 
Vi er stadig mange til træning mandag 
onsdag og søndag, ja nogle træner mere, 
rigtig fint, vi har et fantastisk godt 
sammen hold med kammeratlig tone, 
dejligt når Niels har friske kirsebær med 
eller Jens agurker og Gabriel lidt vin, ja 
og Mogens med fedt, eller nogen har 
fødselsdag og gir en lille en til halsen. 
Vi har haft 4 hold tilmeldt tirsdags 
turneringen, de 3 er gået videre til 
Fynsmesterskaberne, som afholdes midt 
september spændende. 
 
Vores Onsdag hold dem var der 2 af 
hvoraf det ene var i finalen, efter hårde 
kampe i runden, men måtte nøjes med en 
4 plads ærgerligt men sådan går det nu 
engang i mellem. 
 
Vi elsker at feste i Allesø Petanque en 
lille anledning og vi er 35 til fest Vinter 
fest med smørrebrød fra Svend Slagter 
masser af øl og snaps og dans rigtig 
hyggeligt, vi har et bord til Hangarfesten 
også, vi har haft tegnet Cykelkontrakter til 
Tour de Allesø for ca. 12.000 kr. rigtig flot 
ikke mindst af Annegrethe der personligt 
trods sit Handicap har tegnet 2.000 kr. 
godt gået. Vi er 4 ryttere som cykler en 
vis del ud af bukserne den 1. september 
–  
Annegrethe, Kurt, Hans, og Mogens 
Ja så har vi sommerfest den 11. 
september med grillmad og nok noget at 
drikke til. 
 

Vores loppemarked i juni gik også rigtig 
fint godt overskud. Tak til alle hjælperne 
hvor Kurt trak det store læs. Det er nu 
dejligt at være formand i Petanque, hvor 
man bare altid har nogen til at give en 
hånd med når noget skal laves. Jeg 
kunne nævne mange som altid står på 
spring til at hjælpe tak for den gode ånd i 
Petanque. 
 
Inden vi ser os om er der Julefest i 
november. Nærmere herom. 
Så har du/i lyst til vores fællesskab og 
Petanque spil er vi gerne 25 til 30 der tar 
imod jer når vi træner mandag fra kl. 
13,30 til 16,00 samt onsdag samme tid.  
Søndag fra kl. 10,00 til 12,00 
 
Sportslig Hilsen 
Mogens 
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Fodbold 
Allesø Fodbold er en lille fodboldklub 
med knap 200 medlemmer som vokser 
støt og roligt, vi er i den situation at vi har 
banerne og udstyr, dejlige spillere både 
voksne og ikke mindst børn i alle aldre, 
vores målsætning for børnerækkerne er 
at der skal være plads til alle, og det 
tror vi på er årsagen til at så mange har 
valgt os som deres foretrukne klub til 
netop deres børn. 
Vi mangler nye kræfter til at supplere 
vores engagerede trænere på 
børneholdene, så har du lyst til at hjælpe 
eller træne det hold hvor dit eget barn 
spiller på, hører vi meget gerne fra dig 
eller jer, vi hjælper med oplæring i form af 
kurser og temadage. 
Kim Kaare Hansen   Formand 
 
 
U5 Træner (Jette) Rune har trænet 
dem (Tak for indsatsen i forbindelse 
med Jettes fravær) 
Her lige lidt nyt fra klubbens yngste hold. 
Vi er kommet rigtig godt fra start her i 
foråret med en masse dejlige børn vi har 
haft ca. 19-20 børn tilmeldte  
og ca. 13- 15 stk til træning Mandag og 
Onsdag , det er dejligt at se hvordan 
disse små poder hvordan de går til den 
med liv og sjæl og ikke altid høre hvad 
der bliver sagt til dem , men så må man 
jo bare gentage det en gang til, det er det 
der gøre det så sjovt at træne jeres 
dejlige unger , det har også været godt at 
vi har været 2 voksne til at træne dem, 
især når der er så mange børn, stævner 
har de også deltaget i de har både vundet 
og tabt kampe men bare det at se når 
de  laver mål hvordan deres øjne stråler 
af glæde gør det det hel vejr at træne 
jeres dejlige unger. Som noget nyt i år 
prøvede vi at holde fælles spisning 

sammen med U6 og U7 samt forældre og 
søskende ca. 90 personer i klubhuset 
hvilket var rigtig hyggeligt håber at vi kan 
gentage det til næste år, tak til Kim og 
Miriam for at dette kunne lykkes. Her 
efter sommerferien er der en del som er 
rykket op til U6 og det vil sige at Kenneth 
også er rykket op som træner for U6 og 
U7 
men heldigvis har Oscars far Rune sagt 
ja til at træne U5 sammen med mig 
hvilket betyder at vi stadig er 2 voksne på 
til dem. Her efter sommerferien har jeg 
ikke kunne følge dem så meget da jeg 
skulle opereres i mit knæ, så tusinde tak 
til Rune som har måttet klare det alene, 
de har igen været ud til stævner her har 
de igen både vundet og tabt lige mange 
gange. Fra uge 43 starter vi igen 
indendørs fodbold i Allesø Hallen 
FREDAGEN DEN 25 OKTOBER fra 
17.00 til 17.55. 
 
Her i vinter halvåret skal vi også ud til 
stævner . Det første er vores eget Allesø 
cup som altid er den sidste weekend i 
November så husk allerede nu at sætte 
kryds i kalenderen . 
Det eneste vi godt kunne ønske os er lidt 
flere børn i alderen 3½ til 5 år så hvis i 
kender nogle piger og drenge som gerne 
vil spille lidt fodbold må i meget gerne 
tage dem med næste gang i skal til 
træning så vi sammen kan få nogen 
hyggelige timer sammen jo flere vi er jo 
sjover er det. I er velkommen til at ringe 
til mig hvis i har nogle børn som gerne vil 
spille fodbold. 31 66 42 08.(Jette) 
Til sidst vil jeg sige tak til Kenneth for et 
godt samarbejde med U5. 
  
Rune og Jette. 
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Fodbold 
U6/U7 træner Kenneth Hansen 
Så er vi godt inde i sæsonen for U6 og 
U7, vi startede med kun at være 6 til 
træning, men efterhånden er vi blevet det 
dobbelte, så det er rigtig dejligt  Der er 
selvfølgelig stadig plads hvis der er 
nogen som har lyst til at spille noget 
fodbold og ikke mindst få et godt 
kammeratskab. 
Vi har været til flere stævner og drengene 
har spillet og kæmpet rigtig flot, det er 
blevet til flere medaljer. Efter 
efterårsferien i uge 42 starter vi 
indendørs fredag kl. 17 – 17.55 i Hallen 
Søhusvej 255 kom og vær med, det er 
rigtig sjovt 
Kenneth Hansen 
 
 
U8 træner: Laila (Nicolai)    
U8 er nu startet med at spille 5 mands. 
Holdet er tilmeldt A rækken, det er svært 
men vi kæmper. Vi kunne godt bruge 
flere spillere, så er du lige fyldt 8 eller er 
du 7 år og klar til at spille fodbold så kom 
og spil med os andre mandag eller 
onsdag kl 17 – 18, vi er lidt sårbare med 
kun 8 spillere p.t.  Jeg vil gerne sige tak til 
forældrene, da jeg som træner har og 
måtte trække på jer p.g.a. mit nye 
arbejde, SKØNT at i gider træde til 
Laila 
  
 
U9/ U10 Trænere Jacob Kaare samt 
Lasse 
Vi er ikke så mange så vi har netop valgt 
at slå de to hold sammen for at sikre en 
ordentlig træning, og at alle kommer ud 
og spille, U10 har deltaget i 5 stævner p.t. 
og har vundet næsten alle kampene, der 

kunne godt komme lidt flere til træning, 
så er du en frisk dreng eller pige er du 
velkommen til at komme og være med  
Tak til vores nye ”holdleder” Karin for dit 
store arbejde, det har virkelig gjort det 
væsentligt nemmere for både mig og 
Lasse, som har taget sig af træningen når 
jeg ikke kunne nå det tak for det. 
Jeg har fået nyt arbejde som indebærer 
at jeg skal en del til udlandet , derfor 
søger vi med lys og lygte efter en eller to 
der vil tage holdet , hurtigst muligt,   er 
det noget for dig så kontakt mig eller 
formanden på 22830851 eller 22160851 
så skal vi nok hjælpe dig eller jer i gang. 
Til slut vil jeg gerne sige at det har været 
en fornøjelse at træne jer og jeg dukker 
nok også op en gang imellem og kigger til 
jer 
Mvh. 
Jacob Kaare Hansen  
  
  
U11 Trænere: Henrik og Kasper 
Holdet består pt. af 10 drenge hvilket lige 
er lidt nok. Derfor en stor bøn il jer 
forældre om at sende drengene af sted 
hver eneste gang om muligt . Når det 
så er sagt, så har fremmødet til træning 
set over hele sæsonen været meget 
tilfredsstillende.  
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Fodbold 
Vi efterlyser stadig drenge der har lyst 
til at spille bold på et hold som spiller 
for at vinde, men hvor vi også ligge 
stor vægt på at have det sjovt 
sammen.  
 
Vi har til træning prøvet på, at fokusere 
på at spille mere langs jorden end hidtil 
hvor vi har sparket meget langt og ikke 
spillet så meget.  Vi laver mange øvelser 
med bold med fokus på diverse 
løbemønstre som gerne skal styrke 
drenges forståelse af hvordan man låser 
et forsvar op og hvordan man kommer til 
at styre en kamp og ikke spille på 
modstandernes præmisser.  
Det lader til at drengene har lyttet. Da vi 
kan se at det bliver omsat i praksis når vi 
er ude til kamp. Der er en stor fornøjelse 
at vi begynder at spille ”rigtig” fodbold. Vi 
har igen i år vundet det meste dog har vi 
mødt et par enkelte hold der har kunnet 
spille lige op med os og hvor vi også har 
måttet indkassere et par sjældne 
nederlag. 
 
Vi mangler et stævne i starten af oktober, 
men vi fortsætter med udendørs frem til 
indendørssæsonen begynder. 
I den sidste del af udendørs sæson vil vi 
stadig fokusere på øvelser med bold. Et 
stort fokus på, stadig at spille bolden 
langs jorden med mange pasninger. Vi 
har rigeligt at arbejde med teknisk, men 
da igen af os (Henrik og Kasper) selv er 
de store tekniske genier, prøver vi at lege 
dette ind med diverse boldøvelser.  
Drengene flytter sig hele tiden i deres 
kunnen.  Vi prøver, at styrke dem i troen 
på dem selv og egne evner. For enkelte 
af spillerne er det troen på egne evner, 

angsten for at lave fejl, der hæmmer dem 
i at rykke sig det sidste stykke, men det 
er vi sikre på snart nok skal komme.   
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 
  
U14 Kenneth og Ulrik 
U14 har i efteråret valgt at spille 9 mands, 
det er ligesom 11 mands blot på en 
kortere bane, de har klaret sig fint, der 
har været en lille tilgang, det er jo rigtig 
dejligt, og det ser ud til at drengene trives 
rigtig godt  
  
U19 
 Teknikmærketræning fodbold. 
Hver fredag eftermiddag i 
udendørssæsonen er der 
teknikmærketræning for alle 
interesserede fodboldspillere i alderen ca. 
9 år til og med 16 år. Alle er velkomne.  
I foråret 2013 endte anstrengelserne for 
to spillere med tildeling af teknikmærker. 
For kun 7. gang i de 12 år Teknisk 
Træning har kørt, blev der opnået et 
Guldmærke; Kasper Rasmussen (årgang 
1996) stod for denne fantastisk flotte 
præstation! 
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Fodbold 
Derudover blev der uddelt diplom og 
Teknikmærke T-shirt til Jakob Jensen 
(årgang 2003), der tog Allesø-mærket. 
Stort tillykke til begge to! 
En oversigt over kravene findes i 
klubhuset, hvis man ved selvsyn vil se, 
hvad der kræves for at opnå mærker på 
de forskellige niveauer.  
I skrivende stund nærmer vi os 
afslutningen på efterårets tekniktræning, 
og her er flere spillere meget tæt at opnå 
mærker, men mere om det næste gang! 
Med venlig hilsen de tekniske trænere, 
hvoraf de fire har opnået Guldmærket! 
Jakob Kristensen, Stefan Petersen, 
Kristian Petersen, Kasper Rasmussen og 
Per Petersen. 
    
SENIOR FODBOLD  
 1. holdet senior.   Trænere: Per Petersen 
samt Mark Olesen 
Den første sæson i serie 1 gav en fin 4. 
plads, så det er med en forventning om 
noget mindst tilsvarende, vi er gået ind til 
den 2. sæson som serie 1 hold. Det skal 
blive spændende at se, om vi kan bygge 
videre på de fine takter fra sidste år. Man 
siger, at den anden sæson efter en 
oprykning er den sværeste, fordi den 
ekstra ihærdighed og vilje man har som 
oprykker, kan være afløst af en mere 
afslappet holdning til tingene. Det har 
spillerne klart vist, at det ikke har været 
tilfældet. En god indstilling både til 
træning og kampe har været det 
dominerende træk, også selv om der har 
været en del omrokeringer grundet 
skader mv. Således har vi haft flere 
langtidsskader (Kim Andersen, Jakob 
Kristensen, Jimmi Andersen), en enkelt 
afgang (målmand Mark Jensen til Årslev), 
en spiller på udlandsophold (Søren 
Stærke til Portugal efter tre kampe) og en 
del andre afbud pga. skader og arbejde.  
 
 

Men heldigvis har vi også haft tilgang til 
truppen. Frederik Søndergaard og 
Christian Lundhøj der begge er oprykkere 
fra U-19 holdet, har haft deres debut på 
1. holdet, ligesom Mads Kjærsgaard har 
grebet chancen efter skader på holdet. 
Ellers er der lutter gamle kendinge på 
holdet, hvor André Jensen fortsætter 
målstimen fra sidste år, og Anders ”AP” 
Pedersen stadig driver gæk med 
fortvivlede forsvarere på venstrekanten.  
I modsætning til sidste år har vi været 
bedre til at lukke af i forsvaret, mens vi 
stadig er i stand til at producere mange 
chancer i den anden ende. Dette 
afspejler sig i stillingen, hvor vi i 
skrivende stund har opnået 19 point med 
en målscore på 29-9, hvilket betyder, at vi 
efter 7 kampe ligger på 1. pladsen i 
rækken. Der er stadig lang vej til 
sæsonafslutningen, hvor regnskabet 
gøres op, men vi har i hvert fald fået en 
fin start!  
På trænerfronten er der nyt: Ib Andersen 
valgte at tage en pause fra det 
tidskrævende job, og i stedet er Mark 
Olesen trådt til som ny assistenttræner 
for 1. holdet. Ib skal have stor tak for et 
super godt arbejde og engagement i den 
forgangne sæson. 
I lighed med sidste år har vi 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, vil vi tilbyde noget 
muskeludholdenhedstræning i skolens 
gymnastiksal en gang om ugen 
kombineret med fodbold udendørs eller 
indendørs bagefter.  
Tak for den fine opbakning vi har fået fra 
vores tilskuere på både hjemme- og 
udebane. Spillerne kan mærke det, og 
det er noget, de sætter pris på!  
Mark Olesen og Per Petersen 
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Fodbold 
Hr. Senior Serie 3 + 4 
Så er sæsonen atter løbet af stablen, og 
igen er der trænet stabilt af alle mand, 
forskellen til sidste sæson, så må vi sige 
at vi er kommet lidt i modvind, dette 
skyldtes at vi er kommet i Odense puljen, 
og  den er lidt mystisk, for vi ved ikke 
rigtig, hvad de forskellige holder stiller 
med, da alle har højere rangerede hold, 
men alle har taget det i stiv arm, og klør 
på for at få vendt skuden, ambitionen er 
stadig at vi spiller oprykningsspil efter 
vinter pausen, sådan som det ser ud nu, 
så har herre serie 3,vundet  1 og spillet 3 
uafgjort og tabt 2,og med 5 kampe igen, 
så er intet afgjort. 
Hvis vi kigger på helheden af holdet, så 
er vi forstærket forskel til sidste sæson, 
men vi skal jo have det til at fungere, og 
det må vi som det ser ud lige så er det 
ikke lige det vi kan prale med, men tro 
mig, det vender det er vi overbevist om. 
  
Herre serie 4 er også kommet i gang, og 
de ser ud til at hygge sig til bold, det er jo 
Johan og skytte der har taget over, og det 
en fantastisk stemning, som de har fået 
på holdet, samtidig så møder de fleste til 
træning, og så er det jo også nemmere at 
skulle sætte hold til. 
Husk stadig at komme til træning, for der 
skal jo sættes 3 hold hver weekend. 
Lige her til sidst, så vil Knud overtage 
hele ansvaret for hold 2,det sker her fra 
vinter, da jeg har valgt at stoppe, jeg vil 
gerne sige tak til Knud for et fantastisk 
samarbejde, men også til Per og Mark, 
det har været fantastisk at samarbejde 
med jer, jeg behøver ikke at takke alle, da 
jeg stadig vil være i og omkring klubben, 
til sidst Tak til alle spillere, og fortsæt 
men at klø på for, på et eller andet 
tidspunkt så bærer det frugt. 
Mvh Knud lyder og Dennis Andersen 
  
  

Fodbold Fitness 
Vi kører stadig på mandag og Torsdag  
og nye er kommet til her i efteråret , et 
stort hit var da vi tilmeldt  to hold til 
hangar cup.  ”Fit” + ”Nisserne” …..  Vi 
kommer igen næste år. 
Har du lyst til fodbold for sjov så mød op 
der er altid plads til en mere   
  
  FODBOLD ANNONCE 
Er du en mand i den bedste alder dvs 
45+, som trænger til lidt motion, så har 
vi et rigtig godt tilbud til dig: kom til 
træning og hyggeligt samvær i Allesø 
Fodbold hver mandag kl 19.00 hele 
året rundt. Prisen er kun 500,- pr. 
halvår.   Kom op og se om det er noget 
for dig allerede på Mandag, vi glæder 
os til at tage imod dig og evt. dine 
venner 
Med Venlig Hilsen Old Boys 
  
OB 70 – Sæson 2013  
  
Vi er i skrivende stund næsten igennem 
endnu en meget spændende sæson. Vi 
mangler kun en kamp og fører rækken 
med 2 point ned til Herrested, som vi har 
kørt parløb med igennem hele 
sæsonen… Så det ser heldigvis ud til at 
vi genvinder vores Fynsmesterskab…   
Vi ser nu derfor frem til vores 
fodboldafslutning, som vi via vores 
bødekasse har fået skrabet godt ind til.. 
Den foregår igen i år med lidt 
indendørsfodbold efterfulgt af hygge inde 
i byen lige til den lyse morgen…. 
Morten og jeg vil igen i år takke jer alle for 
jeres gode humør og fantastiske 
indstilling og ser frem til mange flere 
sjove timer sammen med jer… 
 
Morten og Thomas 
  
 



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 Helle Svaneberg, Overtvedvej 30 65 97 85 84
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

FODBOLD 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
Bent Lambertsen, Allesøvej 2 20 46 07 12
Jens Peter Christiansen, Søhusvej 86 66 18 72 43

HÅNDBOLD Formand Niels Erik Christensen, Søballevej 73 20 90 09 33
Kasserer Heidi Holm Madsen,Bækkelunds Have 29 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 Mogens Dam, Kirsebærvænget 2 21 45 80 02
Næstformand Kurt Rasmussen, Broby Kirkevej 2 65 97 84 38
Kasserer Conny Häggman, Rørsangervej 11 65 97 81 52
Sekretær Hanne Häggman, Stjerneæblehave 57 29 40 84 50

Niels Kold Hansen, Skovshøjrupvej 37 65 96 50 96
TENNIS Formand Peter Jensen, Primulavej 55, 2. tv. 27 93 83 61

Kasserer Lene Thomsen, Faunavænget 7. Sdr.Nærå 51 88 45 99
Flemming Jensen, Sleppevangen 69 40 14 50 92
Karin Jensen, Sleppevangen 69 22 86 10 91

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

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 20 99 11 08
Næstformand Jens Andersen, Næsbyhave 41 24 86 28 55
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

19



20 



21 

Gymnastik 
Gymnastiksæsonen startede i starten af 
september, men du er altid velkommen til 
at komme, for at se om det er noget for 
dig eller dit barn, at deltage på holdet. 
Vi kan i indeværende sæson tilbyde: 
  
Forældre / bedste og barn – hold, onsdag 
kl. 16.45 - 17.45 på Spurvelundskolen, 
med Charlotte Madsen som instruktør, 
her møder voksne og deres børn op til 
gymnastik og 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” i gymnastiksalen. 
  
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 over 

30 ”unge” herre, der får kroppen arbejdet 
godt igennem. 
  
Tilmelding og betaling til de enkelte hold 
via afdelingens hjemmeside: 
http://gymnastik.alleso.dk/ 
  
Til Hangarfesten deltog Charlotte i 
sponsor cykelløbet, hun cyklede kr. 3320 
ind. Tak til dem der støttede !  
Desuden havde vi en blomster tombola 
med mange flotte blomster, vi siger 
mange tak for blomsterne til: 
Gartneriet Dugfrisk 
Gartneriet Holger Boll 
Gartner Karin og Vagn Olsen  
Gartner Mogens Eriksen 
Gartneriet Brdr. Boll 
Gartneriet PKM ApS 
Family Plants 
Gartneriet Spigro ApS 
Tak for lån af containere til: Flower Trans 
  
Gymnastikafdelingen afholder 
Generalforsamling mandag d.10.02.2014 
kl. 20.00 i Allesøhallen. 
  
Ole Halkjær 
 

Kims Cafeteria 
stedet med den 
gode mad og den 
gode betjening 
 vi holder gerne 
din julefrokost 
eller afslutning i 
klubhuset 
Ring   22 16 08 51 

http://gymnastik.alleso.dk/
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HUSK !! 
Hovedgeneralforsamling 
TIRSDAG d. 8. April 2014 

19:30 i Hallen 
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Badminton 
BADMINTON – UNGDOM 
  
Velkommen til nye og gamle spillere samt 
deres forældre.Nu er badminton 
sæsonen kommet godt i gang. 
Nogle af de ”gamle” er stoppet, de er 
begyndt på andre sportsgrene, sådan vil 
og skal det også være (hvis de skulle få 
lyst til badminton igen,  vil vi med glæde 
tage imod dem igen). Vi har fået rigtig 
mange nye medlemmer, flest i den helt 
unge alder og det er bare så dejligt. 
Vi har fået et nyt træner team, en 
blanding af nye og gamle. Vi holdt et 
møde inden sæson start og blev enige 
om, at der skal lægges meget vægt på,  
at spillerne lærer de grundlæggende slag, 
men samtidig med skal det stadigvæk 
være sjovt, at gå til badminton. Dette 
lykkedes på en glimrende måde, de 
yngste lærer de ”kedelige” ting, ved leg 
og hygge, godt ført an af Simone med 

god opbakning fra resten af 
trænerstaben. De ældste bliver også 
introduceret i slag, som de så bruger 
i nogle slagtrænings øvelser. 
 
 
 
Det er rigtig dejligt at komme i hallen 
onsdag mellem kl. 16 og 17:30 – her er 
liv og glade dage og en dejlig stak unger.  
  
Trænerteamet består af: 
Simone Uhre Mortensen 
Susan Holst 
Vesti Hansen 
Jesper Birkemose-Iversen 
Tobias Madsen 
og undertegnede.som reserve. 
  
Hilsen ungdomsformand 
Helle Svaneberg 
 

 
BADMINTON – SENIOR 
 

Mandag aften mellem kl. 20 og 22 er der 
fællestræning. Vi er en meget blandet flok 
herrer og 
damer i alderen 19 – 58 år. Jørgen 
Hansen er træner på 4 år, og det klarer 
han upåklageligt. Der er kommet flere nye 
spillere til og de er faldet rigtig godt til. 

Man skal ikke spille på hold for at være 
med på denne træning. Hvis du har lyst til 
at afprøve om det er noget for dig – så 
kom endelig i hallen mandag kl. 20 og 
prøv at være med et par gange. 
Vi har et hold tilmeldt under FBK. 
Sidste år blev vi nr. 4 i serie 3. Af 
forskellige årsager, blev vi tilbudt en plads 
i serie 2 i denne sæson. Alle incl.  

 
 
træneren var enige om, at det 
skulle vi selvfølgelig sige ja tak til, 
velvidende  at det nok ville give nogle 
øretæver ………….. 
det gør det såmænd også, men vi er 
faktisk tættere på end resultaterne siger. 
Der har været en del 3 sæts kampe som 
vi har tabt. Sidst i kampen mangler vi nok 
lige et gear mere, man skal jo lige vende 
sig til et lidt hurtigere tempo.  
Vi fighter videre, ingen tvivl om det. 
Seniorformand 
Helle Svaneberg   
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Badminton 
 
Idræt om  dagen. 
  
Så er vi i gang igen, med opstart d. 3 
september. Vi er her midt i september 44 
medlemmer, og der kommer flere når vi 
kommer ind i oktober. Kasserer jobbet 
har haft en ekstra krølle i år, da alle 
medlemmer nu skal meldes ind 
konvensus, men det køre, med alles 
hjælp. Korup er nu også startet op med 
badminton mandage og onsdage samme  

 
 
 
tider som vi har om tirsdagene og 
torsdagene nemlig kl. 9,30 til 11,00. DGI 
turneringer kommer på hjemmesiden, for 
dem som vil ud at spille, samtidig vil 
vores egne turneringer også komme på 
hjemmesiden snarest. 
                                                  
 Mvh. Hans H. Larsen 
 

 
SÅ TOG VI SPRINGET ………………….,  
og forlod det gamle girokort til 
opkrævning af kontingent og baneleje. 
Gik det godt med den nye tilmelding via 
vor hjemmeside? 
Det synes vi og håber, at I er enige. Vi 
vidste godt, at det var en voldsom 
ændring for de fleste,  
men udviklingen går i stigende grad i 
retning af en verden, hvor computer og 
andre lignende medier 
vinder større og større indpas. Vi må 
følge med. 
Tak for jeres forståelse med de 
begynderfejl, der har været. 
Der er fortsat pladser på vore hold: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motion 
Ungdom 
Seniortræning – turnering 
Idræt om dagen 
 
Kig på vores hjemmeside – 
www.alleso.dk – under badminton, og 
skulle du komme i tvivl om, hvorledes 
du tilmelder dig, så tøv ikke med at 
kontakte en af os 
 
Lone Nielsen – tlf. 65 97 85 08 
Helle Svaneberg – tlf. 65 97 85 84 
Poul-Evald Lorenzen – tlf. 29 41 40 25 
 
Vi sidder bare og venter på at hjælpe 
dig! 

http://www.alleso.dk/
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Badminton 
Ledige badminton baner i Allesøhallen 2013/2014 
  
Kunne du tænke dig 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.  
  
Gå ind på vores hjemmeside www.alleso.dk /badminton /motion /baneoversigt /bane- 
holdtilmelding og læs videre hvordan I tilmelder jer alle, som skal spille på banen. 
Husk at udfylde alle linjerne korrekt. 
  
Til alle jer som har booket en bane, husk at ALLE som spiller på banen, skal tilmeldes 
som medlem 
på holdet: ”Alle spillere skal tilmeldes her” Det er meget vigtigt, da dette er vort 
medlemskartotek!! 
  
 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 mig, Lone Nielsen, hvis du får problemer med tilmeldingen på tlf. 65 97 
85 08. Du kan lægge en besked på telefonsvareren, hvis jeg ikke er hjemme.  Så 
kontakter jeg dig. 
  
  
  
 

http://www.alleso.dk/
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Håndbold 
Nu er det vist min tur til at skive lidt i 
vores udmærkede blad om hvordan det 
står til i håndboldafdelingen. 
 
Som det første vil jeg gerne byde 
velkommen til vores 3 nye trænere til den 
helt unge årgang som er startet på at 
spille med den runde bold nemlig MIA -
MIE og HENRIK, det er lige det vi har 
manglet i vores lille afdeling, så det er 
dejligt at der er nogen som har overskud 
til at børnene får nogle gode oplevelser 
og måske finder nye venner på kryds og 
tværs, velkommen både til trænere og 
alle ungerne. 
 
Afdelingens ungdomshold i den anden 
ende af aldersskalaen skal også bydes 
velkommen til en ny sæson og denne 
gang som divisionshold (U-18 - 
2.division) det bliver meget spændende 
at følge dette hold som er i en rivende 
udvikling. Med Michael Rask og Michael 
Hjæresen er jeg ikke i tvivl om, at med de 
to kompetente herre så er banen kridtet 
op til noget spændende, Velkommen til 
spillere og trænere. 
 
Et stort velkommen skal også lyde til 
trænere og holdledere i seniorafdelingen. 
 
 
 

Dame senior har fået ny træner og jeg vil 
sige, at det tegner meget spændende 
med "CARGO" som styrmand for alle 
vores dygtige damer. Det var måske lidt 
optimistisk, da jeg spurgte første gang 
om "CARGO" ville være vores nye 
dametræner, men til min store glæde var 
svaret positivt og jeg er ikke i tvivl om, at 
det bliver et aktiv for afdelingen. Et stort 
velkommen også til LENA 
FREDERIKSEN, som tager endnu en 
sæson sammen med 2. dame senior som 
holdleder, det er vi meget tilfredse med i 
afdelingen. Velkommen til jer begge to 
samt til alle vores dygtige damer. 
 
Herre senior er igen på banen i år og det 
er jeg meget tilfreds med selvom det gør 
ondt i jeres kroppe efter jeres altid 
spændende kampe. Det er dejligt at se 
jeres gode sammenhold og jeres altid 
gode humør som er med til at sætte 
tingene i relief omkring at gå på banen for 
at vinde men også om at have det sjovt. 
Her har vi stadig MICHAEL 
CHRISTENSEN som den ene træner og 
nu BO ANDREASEN som den anden. 
Velkommen til jer begge to, og 
velkommen til spillerne til den nye 
sæson.  
Niels Erik 
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Håndbold 
Sæsonen for Allesø U19 drenge startede 
i år med noget udendørs træning, da det 
ikke var muligt at komme i hallen før 
omkring 15. august. 
8-10 spillere mødte op og der blev gået 
godt til den, med interval løb. 
Optakten til sæsonen var at vi ville prøve 
evnerne af i 2 Division, da vi i sidste 
sæson ikke var så udfordret i A rækken. 
Til vores overraskelse skulle vi tilmelde 
os et såkaldt niveau stævne, for at få lov 
til at tilmelde os til divisionen. Niveau 
stævnet fungerer sådan, at man tilmelder 
sig et af disse stævner, for at se om man 
passer niveaumæssigt til 2 division. 
  
Vi skulle spille stævne lørdag d. 21. 
september kl. 10.00 i Ørbæk hallerne. Så 
tidligt op og en lang køretur til hallerne, et 
par søvnige unge mennesker var derefter 
klar. 
Første kamp var imod Østfyn, som derfor 
havde hjemmebane. Østfyn er et hold der 
hen over sommeren har fået meget stor 
tilgang af nye spillere, så vi kendte ikke 
meget til dem. Det var vores drenge 
ligeglade med og spillede en rigtig fin 
kamp, som blev vundet med 21-20. 
Cifrene snyder lidt, da Østfyn aldrig var i 
nærheden af at vinde. Det var først til 
sidst i kampen, at de kom lidt med. 
Derefter skulle vi vente en time på at 
spille næste kamp, hvilket vi syntes var 
lige kort nok, oven på en hård kamp. Et 
par stykker af drengene havde et par små 
skader og en fra vores ellers meget 
stærke midterforsvar, skulle til jagtprøve. 

Kampen startede meget lige, hvor vi 
skiftes lidt til at føre, og ved halvleg var 
stillingen helt lige. I anden halvleg trak 
Kerteminde lidt fra os, vi var lidt tunge i 
benene efter første kamp og Kerteminde 
havde ikke spillet på det tidspunkt.  
Kampen endte 25-21 og vi mener selv at 
Kerteminde er et hold, vi ikke skulle få 
problemer imod på en almindelig søndag. 
  
Vi har derfor valgt at melde drengene til i 
2 division i denne sæson. Det vil være 
første gang i Allesø s håndbold historie, 
at vi har et ungdoms hold med i divisions 
sammenhæng. Det er rigtigt flot. 
Vi trænere håber at drengene vil slås 
rigtigt hårdt for at blive deroppe, og vi 
mener også at evnerne rækker til mindst 
en midterplacering.  
  
På trænernes vegne 
  
Michael Rask 
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Hangarfest 
 
Allesø Hangar Cup 2013 
  
Hangar Cup er vel overstået for 2013. 
Det blev en rigtig fornøjelig 
formiddag/eftermiddag der løb af staben 
bag hallen. 
 
19 hold havde tilmeldt sig til fodbold 
turneringen. Heraf 12 herrer hold, 5 Mix 
hold og 2 dame hold. Så en lille fremgang 
fra 2012. 
Vi valgte at sætte de to dame hold over i 
Mix puljerne, så vi kunne få to Mix puljer. 
2 hold valgte desværre at udeblive, et 
helt uden afbud, hvilket er ret irriterende 
når man allerede inden start havde lavet 
pulje inddelingen. Dette fører nok til at vi 
fra næste gang der afholdes Hangar Cup 
simpelthen må kræve at der bliver betalt 
samtidig med tilmelding. 
  
Der blev spillet nogle meget spændende 
kampe på de to baner, hvor der var plads 
til både rigtig god fight, besnærende 
driblinger, fint humør og drillerier.  
  
Holdene der spillede sig frem til 
semifinalerne var i Mix puljerne: Have 
Fræserne, Camillas bordel, Fit og FC 
Crazy Players. 
  
Semifinalerne blev vundet af 
Havefræserne og FC Crazy Players.  
Disse hold spillede derefter finale med 
FC Crazy players, som vinder af Mix 
turnering Allesø Hangar Cup 2013. 

  
 
 
 
For herrer holdene bestod semifinalerne 
af disse hold: Gutterne, Der Alte, 
Gartneriet 1 og Hegnets disciple.   
  
Semifinalerne blev vundet af Der Alte og 
Gartneriet 1. Dermed var alle de unge 
hold slået ud og kun de gamle rutinerede 
spillere var tilbage. Godt at se at de kan 
endnu de gamle. 
  
Der Alte og Gartneriet 1 spillede derefter 
finale som måtte afgøres på straffespark. 
Her var Gartneriets målmand (Thomas 
Hempler) helt ovenpå, fikserede 
simpelthen skytterne fra Der Alte ved at 
sætte sin øl på overlæggeren og tog 4 ud 
af 5 spark. Flot præstation. 
  
Til næste hangar Cup vil vi vælge kun at 
spille i to puljer, nemlig Mix og Herrer 
række. Desuden vil vi forøge spilletiden 
med 2 min. så vi i hver kamp spiller 10 
min. Yderligere vælger vi nok at finalerne 
skal afgøres, hvis de står uafgjort efter 10 
min, på golden goal. Altså den der scorer 
det første mål vinder. 
  
Vandgyngen var godt i brug og her havde 
flere af de lokale ”kendisser” givet tilsagn 
om, at de gerne ville tage en tur i det 
kolde vand, for at samle penge ind til 
ungdomsarbejdet i Allesø. 
 
Michael Rask 



30 

Hangarfest 

Knud Lyder i vandgyngen 

FC Crazy Players vinder Mix 2013 
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Havefræserne nr. 2 Mix 2013 

Der Alte nr. 2 Herrer 2013 

Gartneriet 1 vinder Herrer 2013 
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Tennissæsonen 2013 går på hæld.  
 
Træningen er slut, 
udendørsturneringerne er færdigspillede, 
og de fra klubben som dyrker 
indendørssport som håndbold, badminton 
og etc., har lagt tennisketsjeren på hylden 
for i år. 
 
Der er dog stadig ihærdige spillere som 
trodser de noget lavere temperaturer, 
tager en ekstra trøje på og fortsætter 
spillet. Mørket er heller ingen hindring, da 
vi har vores dejlige lysanlæg som 
hovedforeningen så generøst har foræret 
os. Så vi fortsætter ufortrødent til frosten 
sætter sig i banen og får den til at ”løfte 
sig”. 
 
Sæson 2013 har på mange måder været 
en lidt blandet en. Vi fik startet ret sent 
med at få renoveret banerne pga vinteren 
som trak lidt vel langt ud. En del af 
klubbens medlemmer var bestyrelsen 
behjælpelig med det tunge arbejde at 
skrabe det slidte grus af og lægge nyt på. 
Det var hårdt arbejde i år og lad mig her 
sige tak til dem som mødte op og gav en 
hånd. 
 En god blanding af regn og sol derefter 
gjorde at vi ret hurtigt fik meget fine 
baner. Gode baner er klubbens største 
aktiv og derfor et must hvis vi skal bevare 
status som en klub det er værd at være 
medlem af.  
 
Vejret er en anden faktor for optimal 
tennis, og også der må vi sige at vi blev 
velsignet med en masse dejlige 
solskinsdage. 
 

 
 
 
Der har været rimelig opbakning til  
onsdagstræningen. I år fik vi uanmeldt 
hjælp fra klubbens største talent 
nogensinde – Mark Olesen, som gav 
nogle gode input til seniorspillerne. Marks 
engagement i fodboldafdelingen gjorde 
dog at han måtte afbryde sin hjælp, men 
vi håber da at han kan afse lidt tid i 
kommende sæsoner.  
 
Vi har også fået gennemført et par 
turneringer. I maj måned havde klubben 
besøg af spillere fra Vest og Østjylland til 
en invitationsturnering. Stor succes. 
Klubturneringen var sandt og sige ikke 
noget tilløbsstykke, men den blev da 
gennemført.  
 
Skrænterne ned mod banerne 1,2 og 3 er 
blevet skrabet af, tromlet og tilsået med 
græs. Noget af en forskønnelse af 
anlægget og til stor glæde for alle. 
Alligevel har klubben et lidt vigende 
medlemstal. Ikke noget alarmerende, 
men alligevel nok til at vi i sæson 2014 
skal kridte skoene og gøre noget 
opsøgende arbejde. Meget få kommer 
ned på anlægget af sig selv. Vi skal gøre 
opmærksom på os selv, og vores 
medlemmer skal fortælle at Allesø Gf-
Tennis er en god klub at komme i.  
Lad dette være tennisafdelingens indlæg, 
og så negligere et tidligere 
bestyrelsesmedlems dumheder på 
Facebook og sige:” Lad os så komme 
videre”. 
 
PVA Allesø Gf-Tennis 
Peter Jensen  
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Profilen v. Arne Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-19 træneren 
  
 Michael Rask’s sportslige karriere kender 
mange sikkert, og vil nok blive for lang at 
skrive alt om - men forkortet nogenlunde 
sådan: Begyndte som de fleste drenge 
med fodbold, efterfulgt af håndbolden, der 
blev den han holdt fast i. Han spillede 
serie 1 i Allesø, men var kort tid i 
Søndersø. 
Vendte tilbage for at træne herre-ynglinge, 
og da de rykkede op overtog Michael 
trænerjobbet for damerne i tre år.  
  
En rygskade gav ham en ufrivillig pause i 
halvandet år. Var igen med, i i serie 3 og 
tre kampe i 3. div. inden han stoppede. 
I 2010 blev han opfordret til at træne U-16 
drenge – de drenge der nu er U-19. 
Han har ind imellem siddet i håndbold-, 
fodbold- og dart bestyrelser, og de sidste 
to år i hangarfestudvalget. 
  
Michael blev født i Odense. I 1969 flyttede 
familien til Skovs Højrup, og året efter 
kom Michael i skole. De flyttede til huset 
nede i dalen på Beldringevej, inden de 
nogle år efter slog sig ned i Stavadgyden. 
  
 

 
Efter Spurvelundskolen hed det dengang 
Næsby Skole, og efter 9, klasse her tog 
han et år efterskole. Fik læreplads hos 
Bøg Jørgensens maskinfabrik i Hjallese. 
Som udlært maskinarbejder begyndte der 
nu en spændende rundtur med 9 år hos 
Axel Aakermann, Næsby, et enkelt år hos 
Haustrup. Kom til Storebælt hvor han blev 
formand for et sjak hvis opgave var at lave 
hjælpemidler til tunnelbyggeriet, eks.små 
togvogne, platforme, eller gangbroer. 
  
Det blev til 4 år, så ellers på skolebænken 
igen, nu for at læse til maskintekniker. I de 
år der fulgte havde han et spændende job, 
hvor han rejste hele verden tyndt som 
serviceansvarlig med reparation og 
udannelse af andre i noget så specielt 
som  mønttællemaskiner. I dag er 
arbejdet et noget andet, og måske mere 
jordnært, hvor han er ansat som 
produkttekniker hos Scan i Vissenbjerg, 
der laver brændeovne. 
  
I 1984 traf han så Nina, og de blev gift i 
1995. Sammen har de Mads og Anders 
der begge er voksne og flyttet hjemmefra. 
Deres bopæl på Thune Nielsensvej har de 
haft siden 1986, og hvor Nina også har en 
fodpleje & zoneterapi-klinik. 
  
Ud over sporten, rent fysiske og i Tv, så 
bliver der også tid til andet, og i mange år 
var familien ”fastliggere” på flyvesandet. 
Lige netop i år valgte de for første gang at 
køre rundt, hvor bl.a. 
Langelandsfestivalen fik glæde af deres 
besøg. En motorbåd i Bogense er også en 
af familiens store interesser. Ellers har 
Michael blot et stort ønske, som deles af 
mange – nemlig det, at vi fremover kan 
skaffe flere frivillige. 
 



TRADITIONEN TRO – KÆMPE PÅSKEBAL 
I ALLESØHALLEN 

LØRDAG D. 19. APRIL 2014 

Kæmpe buffet: 
3 slags kød – kæmpe salatbar/flødekartofler 

Køb din billet nu: 
Billetpris før jul: kr. 365.-     Billetpris efter jul: kr. 395.- 

Billetsalget er startet og kan købes hos: 
Allesøhallens Cafeteria – tlf. 22 19 33 77 

Danbillet.dk eller – tlf. 66 14 01 10 
Eurospar, Rugårdsvej 211 – tlf. 66 16 53 59 

Der kan vindes mange fine præmier på indgangsbilletten 
Hold din firmafest påskelørdag i Allesøhallen 

Ring og få et godt tilbud på din fest – tlf. 22 19 33 77 
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