Det årlige Juleløb, der blev afviklet den 8. december, blev enorm hyggelig. En masse liv om eftermiddagen med en hyggelig frokost og fest om aftenen i klubhuset. Læs mere på side 15 og 16.
Her ses Alfred Ørum forrest i et skift i stavgangkonkurrencen.
Foto: Erling Jensen
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Generalforsamling
og beretning hovedafdelingen. Læs side 4-6.
Årets OG´er. Læs side 6.
Mindeord om Elhardt Pedersen. Læs side 9.
Ens klubdragt i OGF. Læs side 10.
Generalforsamling og beretning motionsafd. Læs side 12-14.
Jule Cross og Juleløb. Læs side 15-16.
Generalforsamling og beretning gymnastikafd. Læs side 18-22.
VM i Power Tumbling. Læs side 23.
Generalforsamling og beretning atletikafd. Læs side 26-27.
Tangering af dansk rekord. Læs side 30.
Generalforsamling og beretning TV-afd. Læs side 32-33.
Juletræsfesten. Læs side 36.

Vellykket
juletræssalg
Juletræssalget ved Ansgars
Anlæg blev også i år et stort
tilløbsstykke. Der var en god
stemning og stor hygge. En
stor tak til alle sælgere og
andre, der hjalp til.

At juletræet sættes på fod og
nettes, er en af årsagerne til den
store succes med juletræssalget.
Poul ”Købmand” tv. på vej hjem til
suppen har varmet gulerødderne.
Foto. Erling Jensen
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Formand
Bjørn Madsen
Odensevej 49
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 35 03
habermassen@os.dk

Hovedafdelingen
Generalforsamling
Hovedafdelingen holder ordinær generalforsamling i klubhuset,
Stadionvej 43, 5200 Odense V

Sekretær
Jette Bogh
Mensalgårdvænget 7
5260 Odense S
Tlf. 66 15 05 85
jlb@cdnet.dk

Torsdag den 28. februar 2008 kl. 19.30.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.
3. Hovedbestyrelsens beretning, herunder beretningerne fra klubhuset i Bolbro, træningslejren i Midskov, bladudvalget og juletræsfonden.
4. Kassereren fremlægger Hovedafdelingens regnskab samt budget for det
kommende år. Desuden fremlæggelse af regnskab fra Klubhuset i Bolbro og
Træningslejren i Midskov.

En revisorsuppleant:

Morten Schreiner
Niels Transø
Hanna Tesch
Erling Juul Hansen
Morten Schreiner
Jens Ljungdahl
Niels Henning Poulsen
Bent Jacobsen

7. Eventuelt.

Formand OG Huset Midskov
Thomas Juul Hansen
Tlf. 66 11 43 44
Medlemmer af Midskov-udvalget,
se de enkelte afdelinger.

Reservation:
Kasserer
Erling Juul Hansen
Tlf. 66 14 47 75
Bladudvalget
Claus Falkenby
Tlf. 66 19 13 12
falkenby@mail.tele.dk
Medlemmer af bladudvalget,
se de enkelte afdelinger.
Klubhuset
Kontoret
Medlemmer af klubhusudvalget,
se de enkelte afdelinger.
Reservationer
John S. Nielsen
Tlf. 66 18 91 80
Samt www.ogf.dk

§ 6 stk. 3 i vedtægterne siger:
”Forslag om vedtægtsændringer skal
stilles af mindst 10 medlemmer eller
af bestyrelsen”.

Bestyrelsesmedlem
Niels Transø
Dragebakken 261
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 65 17

O.G. Huset Midskov
Midskovhuset
Nordre Skovgyde 319
5370 Mesinge

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse og udvalg i lige år:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Kasserer for Træningslejren i Midskov:
Kasserer for Klubhuset i Bolbro:
To revisorer:

Kasserer
Morten Schreiner
Prinsesse Maries Allé 19
5000 Odense C
Tlf. 66 14 77 14

Forslag skal indsendes skriftligt senest otte dage før generalforsamlingen til formanden.

Kontor
Stadionvej 43, 5200 Odense V.
Tlf. 65 91 57 13
info@ogf.dk
Kontortider tirsdag og onsdag
kl. 13-16 og torsdag kl. 13-17.
Deadlines m.m. til bladet
Se side 2.
www.ogf.dk
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Beretning – hovedafdelingen
Året 2007 bød på flere store og
små oplevelser. Jeg er sikker på, at
gymnastikfolkene gerne ville have
undværet et par af de oplevelser,
der næsten havde ødelagt den nye
hal.

sætter personale, skeler til, om ansøgerne i deres cv kan oplyse, at
de har haft frivilligt lederarbejde.
Det må vi i fremtiden kunne udnytte og på den måde tiltrække
unge ledere.

At gymnastikhallen er blevet det
helt store hit, kommer vel ikke bag
på de fleste, og det kan kun glæde
os, at OGF har haft en stor tilgang
af gymnaster netop på dette område.

Når jeg fik nævnt Davids DM, må
jeg også nævne atletikformandens
flotte VM for veteraner. Troels har i
flere år jagtet førstepladsen, og at
det netop er i så svær øvelse som
hækkeløb, gør førstepladsen endnu flottere. At det samtidig var i
nordisk rekordtid, siger lidt om indsatsen.

Gymnastikafdelingen eller rettere
David Jensen, blev dansk mester i
power tumbling. Et stort tillykke
både til David, men også til trænere
og ledere i afdelingen.
Vi glæder os også over, at afdelingen (David) viste Danmarks flag
ved VM i Canada.
Nu er det ikke kun gymnastikafdelingen, der har fremgang. Det er et
generelt træk, at alle afdelinger tiltrækker flere og flere medlemmer.
Det er godt for foreningen, men
det stiller større og større krav til
de frivillige ledere og hjælpere, der
er til rådighed.
Meget frivilligt arbejde bæres af
holdninger og engagement. Ligeledes er det kendetegnende, at det
er ildsjæle, der uden smålig skelen
til tidsforbruget lægger mange fritimer i frivilligt arbejde. Vi kan allerede nu se en tendens, hvor flere
erhvervsvirksomheder, når de an-

I det hele taget er det på veteransiden, vore atletikudøvere gør sig
mest bemærket, selv om der er
mange af de unge, der begynder at
vise resultater, så er der et stykke
vej endnu. Men satsningen på egne
talenter begynder at vise sig.

Er der noget, Odense Gymnastikforening er gode til?
Ja, vi kan arrangere stævner. Om
det er den ene eller anden afdeling,
der giver sig i kast med et arrangement, så bliver vi rost til skyerne af
både deltagere og officials. Men
det kan så godt ærgre en, at der til
et atletikstævne med verdensstjerner på holdene kun kom ca. 100
betalende tilskuere.
Vi må så til gengæld glæde os over,
at Eventyrløbet som vanlig blev en
succes, og at ikke mindst DHL-Stafetten viser fremgang. På trods af et

forrygende regnvejr var der efterfølgende ingen sure miner, og hvis
alt går efter planerne, vil DHL-Stafetten sprænge rammerne, så der
om få år skal løbes over to dage.
På et tidligere fælles seminar i efteråret 2006 var der en aftale om at
holde et tilsvarende seminar i 2007,
men vi valgte at udsætte dette til
efteråret 2008, idet vi ikke mente,
at der var behov for et nu.
Noget af det, der hele tiden rumler,
er spørgsmålet om udbygning af
klubhuset, og et emne som dette,
ville det være oplagt at få drøftet på
et seminar.
Der er mange forskellige meninger
om udbygningsplaner, men det
vigtigste mangler. Hvordan skal vi
få det finansieret? Der vil ikke være
problemer med den løbende drift,
men vi har ikke så mange midler, at
vi kan betale en udbygning kontant.
Der er flere, der har spurgt, om
ikke Odense Kommune kan træde
til, men da jeg på nærmeste hold
kender til behovet for penge til hele
folkeoplysningsområdet, så ved
jeg, at det ikke er en farbar vej.

Se mere på side 6
Nr. 1. Januar 2008
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Fortsættelse fra side 5

Når udbygningsplanerne skal nævnes, så er det i erkendelsen af, at
også OGF er presset af mange fitness centre. Vi ville gerne kunne
tilbyde aktiviteter til børnene, men
også til forældrene, sådan at forældrene kan tilbydes en eller anden
form for træning, mens børnene er
til træning.
Atletikfolkene havde sammen med
cykel- og tennisudøverne sat næsen op efter at få ombygget cykelbanen. Det vil sige overdækket banen - tennisbaner på midterområdet
og løbebaner samt andre træningsområder til atletikken. Der var således afsat 40 millioner kroner, til
den første etape. Efterfølgende vi-

ste det sig, at projektet mindst ville
koste 110 millioner kroner, men
som det lød i første omgang, kunne
dette ikke afskrække. Desværre er
den politiske virkelighed en anden.
Da det gik op for politikerne i byrådet, at projektet ville koste 110 mill.
kroner, og da planerne for udbygning af havneområdet fik en højere
prioritering, blev de først afsatte
midler slettet, og midlerne indgår
nu som en del af planerne om et
vandkulturhus på havnen.
Når det er realiseret, kan sportsfolkene tage familien med i badelandet og på den måde få tilgodeset
behovet for træning.

Klubhuset, der hører direkte under
hovedafdelingen, har i årets løb
været brugt til mange arrangementer. Alle roser huset, og vores udlån
til fodboldklubben, har i det store
hele fungeret uden problemer. Vi
besluttede i hovedbestyrelsen som
et forsøg at ansætte en praktisk
gris, foreløbig i 6 timer pr.uge. Dette forsøg bliver en permanent tilstand, idet behovet for vedligeholdelse af huset er stigende, og huset
skal vi passe på.
Det sidste, jeg vil sige/skrive, er en
stor tak til alle de medlemmer, der i
årets løb har ydet en indsats for at
få foreningen til at fungere.
Hovedformand
Bjørn Madsen

Er der noget som OGF er god til er det at afvikle arrangementer. Her starten på 5 km ved Eventyrløbet. Foto: Erling Jensen.

Årets OG’er 2007
”Serieløbslegatet” skal, som det
plejer, igen tildeles ÅRETS OG’er.
Hvis du har et bud på denne person, så send dit forslag med begrundelse for, at netop denne person fortjener den ærefulde titel.
6
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Ud over æren vil Årets OG’er modtage en vandrepokal og en kontant
pengepræmie. Kåringen finder sted
på hovedafdelingens generalforsamling den 28. februar.

Dommerkomiteen består af den
tidligere serieløbsgruppe. Alle afdelinger kan komme med forslag,
som sendes til: Yrsa Larsen, Skrænten 46, 5270 Odense N eller yml@
nal-net.dk

Beretning – Træningslejren i Midskov
Året 2007 præget af aktivitet på alle fronter
Den milde vinter betød, at vi kunne
nøjes med snerydning i slutningen
af februar. Der var således gode
muligheder for at arbejde såvel
udendørs som indendørs. Murværket i gavl og under terrassen fik
en kraftig renovering. Vingerne til
springgraven blev fornyet. Arbejdet kunne delvis foregå indendørs i
læ for vind og vejr. Alt murværk
blev malet i løbet af sommeren.
I april påbegyndtes den sædvanlige
rengøring, og påsken blev benyttet
til udenomsarealerne, træfældning
og beskæring af beplantningen og
oprydning overalt.

I alt 19 arrangementer der
resulterede i:
Overnatninger
Dagsophold
OGF i alt

612
552
1164

Udlejning til fremmede

Der var således gjort klar til at tage
imod gæsterne.

Der har været i alt 20:
Foreninger, skoler, børnehaver,
skolefritidsordninger,
lejrskoler
m.m.

Vi tyvstartede med far-mor-barnholdet den 14. april, og den 26.
april var det herremotionsholdet
fra Ejbyskolen, der holdt deres traditionelle afslutning.

Overnatninger
Dagsophold
I alt

Søndag den 29. april startede Thomas og tumblergymnasterne flytning af redskaberne fra Gymnastikhallen, og vel ankommet blev
springgraven luftet og rengjort
overalt, og vi var klar til standerhejsning kl 15.00.
Herefter gik det slag i slag.

Aktiviteterne
Foreningen har haft følgende
egne arrangementer:
Standerhejsning, weekend-åbent,
træningslejre, motion, gymnastik,
udflugter, tværidrætsligt, atletik,
sankthansaften.

Bestyrelsen bestræber sig på fortsat at leve op til målsætningerne for
lejrens drift og vedligehold. Økonomien er tilfredsstillende og hviler
i sig selv. Vi har i år modtaget en
flot donation fra Juletræsfonden til
indkøb af kædesav med tilhørende
udstyr. Tusind tak for påskønnelsen og Juletræsfondens bevågenhed over for det arbejde, der udføres i Midskov.

920
120
1040

Vi takker for det gode samarbejde
med alle i årets løb og ønsker Godt
Nytår til alle medlemmer og velkommen til sæson 2008.

Træningslejren har således været
brugt meget i den forløbne sæson,
hvor afdelingerne har været flittige
brugere. Masser af gymnastik og
aktiviteter med kammeratligt samvær i gode rammer.

Thomas Hansen
Fmd.

Odense Isstadions Cafeteria
v) Kaj Brink
Møllemarksvej 75
5210 Odense NV
Tlf. 20 14 35 03
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Udlejning af træningslejren i Midskov 2008
For foreningens medlemmer:
Huset åbner i uge 17 med standerhejsning den 26. april 2008 kl.
15.00.
Fra denne uge lejes huset ud på
hverdage, idet weekenderne til 1.
september 2008 er åbne for alle
medlemmer.
Dette gælder ikke ugerne 27-2829-30. Disse uger kan huset lejes
og er således lukket for andre end
lejerne.

Anmodning om leje
på hverdage
kan ske fra 1. januar til 15. februar
2008, og de vil blive imødekommet
i den rækkefølge, de er fremsat - og
i den udstrækning, det er muligt.
Reservering af huset til udflugter
på hverdage kan ske fra ovennævnte dato. Benyttelsen er gratis - kun
kræves det, at huset afleveres i
samme stand som modtaget.
Kan dette ikke ske, er prisen for
rengøring sat til 500 kr. incl. kørsel.
Udlejning af ugerne 27-28-29 og 30
kan kun ske efter skriftlig henvendelse i perioden 1. februar - 15.
februar. Der vil blive foretaget lodtrækning, hvis der er mere end et
ønske til en af ugerne.
Leje for 1 uge: 2.000 kr.

For andre (f.eks. lejrskoler):
Huset kan bestilles fra 15. februar
2008.

8
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Al henvendelse om udlejning
rettes til husets kasserer:
E. Juul Hansen
Sune Ebbesøns Vænge 36
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 75

I husbestyrelsen er
Thomas J. Hansen, formand
tlf. 66 11 43 44
Jytte Steensgaard
tlf. 65 90 27 10
Jan Krogh Hansen
tlf. 65 93 13 03
Kenneth Madsen
tlf. 66 13 04 28

NB!
Ved udlejning til foreningens medlemmer forstås rent bogstaveligt,
at kun medlemmer af Odense
Gymnastikforening har en fortrinsret til bestilling af huset.
Således kan medlemmer ikke i eget
navn, men til brug for f.eks. lejrskoler, bestille huset i ovennævnte
tidsrum.

Gymnastens sidste spring
Mindeord
Mandag den 26. november blev
der sat punktum for en lang og
glorværdig karriere i Odense Gymnastikforening, da vor tidligere hovedformand Elhardt Pedersen
døde, 84 år gammel.
Elhardt Pedersen arbejdede i mange år som maskinarbejder på DSB´s
værksted i Odense, men det var inden for gymnastikken, han for alvor gjorde sig bemærket. Som ung
var han en glimrende idrætsgymnast på OGF´s 1. divisionshold, og
efter en lang karriere som aktiv påtog han sig forskellige lederjob.
Fra 1972 til 1980 var han formand
for gymnastikafdelingen, og det var
en periode præget af fremgang.
Medlemstallet voksede fra 226 til
756, og der blev sat mange nye
skibe i søen.
Efter OGF´s 100 års jubilæum i
1980 og til 1991 var Elhardt Pedersen hovedformand for hele foreningen og dens mange aktiviteter
med gymnastikken, atletikken og
motionsløb, herunder flagskibet
Eventyrløbet, som væsentlige omdrejningspunkter.

der i mange år dannede rammen
om OGF´s sociale samvær, indtil
vores nye store klubhus på atletikstadion blev bygget.
Elhardt Pedersen ydede også en
betydelig indsats i Dansk Gymnastik Forbunds tekniske udvalg og i
Fynskredsens bestyrelse inden for
idrætsgymnastikken, og han opnåede stor anerkendelse som international dommer.
Personligt husker jeg Elhardt som
en behagelig og venlig leder med
principfaste meninger. Han havde
en god støtte i sin hustru Jytte, som
også dyrkede gymnastik. Desværre
måtte hun, deres to sønner og øvrige familie opleve Elhardt mentalt
sygne hen de sidste år, hvor han til
sidst var på plejehjem. Men fysisk
var den gamle gymnast stadig rask
og rørig. Og det er sådan, vi husker
ham.
Æret være Elhardts minde.
Claus Falkenby

Nye selvstændige afdelinger inden
for motion og tværidræt kom til
med struktur- og vedtægtsændringer til følge. Det var ingen nem proces, men Elhardt Pedersen magtede på sin rolige og myndige facon
at styre foreningen gennem forløbet på en måde, der affødte respekt.
Hans store ønske og mål om et
selvstændigt klubhus blev realiseret på den tidligere Bolbro Skole,
Nr. 1. Januar 2008
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OGF skal stille det bedste hold
Det er ønsketænkning gennem mange år
Jeg har ladet mig opfordre til at
bringe mit svar på Troels Troelsens
artikel i forrige klubblad.
Ved fusionen for snart mange år
siden kunne de to afdelinger,
Odense Atletik/ OGF og OGF Motion, ikke rigtig blive enige om, at
samle kræfterne og de aktive i en
afdeling, men valgte at have to
medlemsskaber i DAF (Dansk Atletik Forbund) og hver sin klubdragt.
Gennem årene har mange ytret ønske om at kunne deltage på et fælles hold i f.eks. cross og landevejsløb.

Nu åbner Troels Troelsen op for
muligheden ved at lade OGF Motions aktive, der ønsker at deltage
på et fælles hold, blive gratis medlemmer i Odense Atletik/OGF og
selvfølgelig deltage i dennes klubdragt, for alle deltagere på samme
hold fra samme klub SKAL bære
ens klubdragt, og så kan de både
blive vestdanske og danske mestre
for hold.
Der er bare den lille hage, at han/
hun, der starter for OA/OGF én
gang, er låst for at starte for OGF
Motion inden for samme kalenderår. Her taler jeg om mesterskaber
under DAF.

Fælles klubdragt, tak!
Jeg læste med interesse indlægget
fra Troels Troelsen og svaret fra Alfred Ørum i det seneste nummer af
klubbladet. På mig virker det helt
tosset, at atletikafdelingen/klubben
og motionsafdelingen ikke kan få
lov at stille med fælles hold (læs:
det stærkeste) ved stævner under
Dansk Atletik Forbund.

Mit forslag er, at bestyrelserne sætter sig sammen og prøver at designe en ny fælles klubdragt, hvor der
tages hensyn til både farver, striber, logo og andet, så vi når frem til
et kompromis. Det kan de finde ud
af i andre fusionerede klubber. Tiderne ændrer sig, og lidt fornyelse
er jo ikke at foragte.

Lad fortidens ævl og kævl være
glemt. Nu er vi i mine øjne én klub,
og derfor kan jeg heller ikke forstå,
at de aktive - og ambitiøse - atletikog motionsfolk skal løbe rundt i
vidt forskellige klubdragter. Det er
et meget dårligt signal at sende ud
til omverdenen og en elendig måde
at markedsføre foreningen på. Det
er kun med til at skabe forvirring,
og udenforstående kan ikke finde
ud af, om det er én og samme klub
eller to vidt forskellige.

Hovedbestyrelsen kunne for eksempel udskrive en designkonkurrence om den fremtidige fælles
klubdragt, så vi får så mange input
som muligt. Det andet holder ikke i
længden.

10
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Claus Falkenby
Den røde-hvide OA/OGF-klubdragt gør
ondt i øjnene hos bl.a. Alfred Ørum.
Claus Falkenby foreslår, at der findes en
fælles klubdragt. Måske kunne en
designkonkurrence værer løsningen,
vurderer Claus Falkenby.

Så længe de to afdelinger har hver
sit klubtøj og medlemskab i DAF,
kan det ikke lade sig gøre at lave et
fælleshold udover det, jeg her har
omtalt her.
Man kan jo også tænke sig, at de to
afdelinger fusionerede til for eksempel Odense Atletik og Motion
(Odense AM) eller OGF Atletik og
Motion (OGFAM). Så er hele problemet løst.

Men det er nok også ønsketænkning!!
mvh.
Arne Hansen
medlem af OA/OGF
og DAF´s veteranudvalg

Kig ind hos
Sportmaster og
se nyhederne

fra Newline

Sport Master Odense
Kongensgade 33, 5000 Odense C
Tel: 63 12 37 00

Sport Master Odense
Dalumvej 15, 5250 Odense SV
tel: 66 13 40 52

Nr. 1. Januar 2008
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Motionsafdelingen
Generalforsamling
Motionsafdelingen holder ordinær generalforsamling
i Klubhuset, Stadionvej 43, 5200 Odense onsdag
den 13. februar 2008 kl. 20.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2007 samt budget for 2008
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse og udvalg

På valg er:

Alfred Ørum, formand
Jytte Steensgaard, sekretær
Berit Christensen, bestyrelsesmedlem
Helge Pedersen
Mogens Nielsen
John Steen Nielsen

Suppleanter:
Bladudvalget:
Klubhuset:
Træningslejren i Midskov:
Revisorer:

Jytte Steensgaard
Steen Aagaard
Niels Henning Poulsen

Revisorsuppleant:
Kim Langaas

Kasserer
Klaus Winther
Kamgårdsvej 8
5690 Tommerup
tlf. 64763568 og 25575107
Email: ogfmotion@yahoo.dk
Sekretær
Jytte Steensgaard
Dømmestrupvej 48
5792 Årslev
Tlf. 65 90 27 10
Bestyrelsesmedlemmer
Jens Erik Møller
Gærdet 19
5270 Odense N
Tlf. 66 18 19 12
Berit Christensen
Rugårdsvej 64, 1th
5000 Odense C.
Tlf 66 11 46 27
Eventyrløbets styregruppe
Karen Høybye
Stenløsevej 259
5260 Odense S
Tlf. 40 83 60 97
Cykelmotion
Poul Skipper Nielsen
Næsbyvej 89
5270 Odense N.
Tlf. 66 19 47 15
Email: skipper@webforum.dk
Suppleanter
Klaus Tønning Sørensen
Hjelmrupvej 7
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 28 83
Helge Pedersen
Maderupvej 11
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 18 87

6. Eventuelt

§ 6 stk. 3 i vedtægterne siger:
”Forslag om vedtægtsændringer skal
stilles af mindst 10 medlemmer eller
af bestyrelsen”.

Formand
Alfred Ørum
Piavænget 5
5270 Odense N
Tlf. 66 18 12 99
Email: a.oerum@nalnet.dk

Forslag skal indsendes skriftligt senest otte dage før generalforsamlingen til formanden.

På bestyrelsens vegne
Alfred Ørum

Midskov
Jytte Steensgaard
Tlf. 65 91 55 52
Bladudvalg
Mogens Nielsen
Tlf. 66 11 69 81
Klubhuset
John Steen Nielsen
Tlf. 66 18 91 80
Eventyrløbet
Bent Iversen, 20 20 01 95
Mail: info@eventyrlobet.dk
www.ogf.dk
Webmaster
Tommy Mathiesen
Middelfartvej 110st
5000 Odense C.
Tlf. 66 16 88 22
Email: tommym@galnet.dk
www.ogf.dk

Motionsafdelingen arrangerer mange løb. Her starten på Schou Troldeløbet.
Foto: Erling Jensen
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Beretning 2007
Af Alfred Ørum

Generalforsamlingen
Onsdag den 14. februar var der generalforsamling i Motionsafdelingen. Der var et godt fremmøde,
som vanen tro hurtigt blev til hygge
med kaffe og kage.
Karin Larsen stoppede efter eget
ønske som kasserer, og som ny
blev valgt Klaus Winther. Jytte
Stensgaard fik jobbet som Motionsafdelings repræsentant i Midskov. Kim Langaas blev ny revisorsuppleant.

Klubbens aktiviteter
Cykelsektionen har trænet tirsdag,
torsdag og søndag, og løbeafdelingen mandag-onsdag og lørdag fra
atletikstation. Der har fortsat været
træning på Uni tirsdag, torsdag og
søndag.

Spinning og styrketræning
Alle hold stoppede i slutningen af
marts og startede igen 1. oktober. I
mellemtiden er Motion og Trivsel
lukket, og Lone Krum kom ind med
to spinning - og styrketræningshold, som kører hele året.
Alt har i perioden kørt upåklageligt,
men meget arbejde har der været
for den kære Orla.

Løb med Avisen. Hver mandag
Nej, det er ingen vittighed. Hver
mandag fra januar til sommerferien
har en gruppe hjælpere fra klub-

ben været med som gruppeledere i
denne aktivitet for løbenybegyndere. Projektet er støttet af Fyens
Stiftstidende, derfor navnet. I 2007
har der været 360 tilmeldte. Start
og mål på Hunderupskolen. Når
der startes igen den 7. januar, er
der igen brug for hjælpere.

Diverse løb 2007
Aksel Jensen ½ maraton,
søndag den 15. april
Så blev det anden udgave af Aksel
Jensen Løbet. Svært at banke et løb
i vejret, men 200 deltagere blev det
til. Det var trods alt en fremgang fra
de 101, der var med første gang.
Løbet var samtidig klubmesterskab
på distancen for klubbens egne
deltagere. Løbet blev godt afviklet i
perfekt løbevejr.

dejligt vejr. Som årets nyhed var
der tidtagning med chips

Sponsorløb, torsdag den
14. juni kl. 18.00
Igen blev sponsorløbet en stor succes, 38 deltagere trådte i pedalerne
så sveden drev, selv Alfredo forsøgte at skyde genvej gennem en telefonpæl, dog uden held.
Morten Schreiner var ihærdig med
tegningen af sponsorater og tilligemed godt kørende, så han blev en
velfortjent vinder for størst indkørte beløb 7800 kr. Lise Brodersen
blev første kvinde med 22 omgange og Per Nygaard første mand
med 24 omgange. Stemningen i
klubhuset var i top, også selv om
der var lidt vrøvl med skipperlabskovsen, der i stedet blev til pizza.

Schou Troldeløbet,
mandag den 30. april
Det var forår og skoven utrolig
smuk, rekordtilmelding på 308 deltagere, god stemning i huset og ingen fejl ved afviklingen. Børneruten
ændret til 2700 m.

Eventyrløbet,
torsdag den 17. maj
Styregruppen kæmpede sig endnu
engang gennem opgaverne, og de
og alle vi andre fik igen en stor oplevelse, et rigtigt flot Eventyrløb,
selv om optakten onsdag var våd
og kold, så var løbsdagen fin med

Endnu engang blev Cykelsponsorløbet afviklet med stor succes.
Foto. Erling Jensen.

Se mere på side 14
Nr. 1. Januar 2008
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Faxe Kondi løbet,
søndag den 2. september
Motionsafdelingen har overtaget
løbet, efter at Atletikafdelingen
smed håndklædet i ringen. En lille
gruppe med den superenergiske
Bent Iversen som styrmand løste
opgaven til et resultat, vi alle kan
være meget tilfredse med. Overskuddet vil blive anvendt til vedligeholdelse af klubhuset på Stadionvej.

Fjordens Dag,
søndag den 9. september
Gruppen bag Fjordens dag fik os
overtalt til at stå for motionsindslaget . Det blev en rute fra havnen
og ud til Stige Ø, en distance på
godt 7,8 km. Flot vejr, fin tale af
borgmesteren og en god afvikling,
men alt for få deltagere. Lad os se
om der bliver en gentagelse næste
år.

Af andre løb kan nævnes:
Vallentinsløbet og
de to Langesøløb.
Alle tre løb med god tilslutning. Valentinsløbet er afviklet for sidste
gang, idet GASA har trukket sig
som sponsor.

Ture og andre arrangementer
i årets løb
Tur til huset i Midskov tirsdag
den 5. juni og Grænseløbet lørdag den 15. september.
Jens Erik og Randi har igen løst opgaverne til alles store tilfredshed.
Stor fremgang i deltagerantallet, en
helt igennem dejlig tur, selv om vi
var ude for noget så grimt som indbrud i bussen på rejsen hjem.
Cykelsektionen: Tur til Telemarken Norge i dagene 1. juni til 4.
juni. Nordøstfyn rundt søndag den
29. april. Alpetramp søndag den
21. oktober.

Julestafetten og julefrokost
den 8. december
Igen en herlig dag i skov og klubhus, alt besat og højt humør, mad
og musik helt i top, der var ikke et
øje tørt, først efter en uges tid er
armene kommet ned på plads.

Det kære hus
Gennem året er der gennemført
flere forbedringer, sidst er husets
fundament ordnet, så vi slipper for
vand i kælderen. Pladsen er nu næsten færdig med nye fliser, blomsterkummer og belysning.

Klubben og fremtiden
Efter forslag på medlemsaftenen
blev der købt refleksveste i den
store stil. Små 100 løbere har købt
en sådan og er nu synlige og samtidig gode ambassadører for klubben. Vi har også fået mere styr på
opgaverne med gruppeledere. I
det nye år er der planlagt et inspirationskursus med Allan Zachariasen, lørdag den 16.februar 2008.
Cykelafdelingen har bl.a. planlagt
en tur til Harzen i maj-juni. Flemming Givskud står for turen til Berlin ½ maraton.

Klubbens bestyrelse
og alle i Motionsafdelingen
Det har været en aktiv og hårdt arbejdende bestyrelse, som hele tiden holder fokus på forbedringer i
klubben, et rigtig godt arbejdsår.
Til alle arrangementer har der været stor opbakning af medlemmer,
det er utroligt flot med al den hjælp
der er ydet. Jeg vil her takke alle i
motionsafdelingen,
bestyrelse,
gruppeledere, og alle som har bidraget, en hjælp der er helt nødvendig. I har været med til at gøre
den forskel som gør OGF til det,
den er, tusind tak.
Til hele OGF motion, tak for 2007
og godt løbenytår
Alfred Ørum

Der er fortsat drømme om en tilbygning, men vi må forholde os til,
at byggeri og drift koster mange
penge, så der er langt fra drømme
til virkelighed.
Valentinsløbet.
Foto. Erling Jensen

Nu er det igen ved at være tid til at tænke på Eventyrløbet
Derfor vil vi, som tidligere år, få
brug for mange hjælpere, til at udbringe indbydelser, og startnumre i
Odense og omegn. Hvis du vil være

os behjælpelig med denne opgave,
bedes du skrive dig på de ophængte lister. Dem finder du på Atletikstadion samt i Klubhuset. Du vil

for din indsats få et gavekort på
450 kr. pr. tur. Listerne nedtages
onsdag den 30. januar
John Steen Nielsen
Eventyrløbet

Med knopperne forrest!
Årets cykelstafet før julefrokosten lignede
på mange måder sidste års ”show”.
Regnen havde stået ned i stænger i
dagene forinden, og den sædvanlige rute lignede det, den plejer.
Mudderunderlag for de våde nedfaldne blade. Efter bønner og trusler mod stakkels Orla fra et par deltagere var ”Sukkertoppen” taget ud
af ruten. Så kunne alle med en
mountainbike (MTB) være med,
skulle man tro. Det blev da også til
fem hold, skønt der var plads til
mange flere. Men angsten for at
falde af cyklen og få en gratis muddermaske (kan bløde ansigtsrynker
op) var nok for stor.
Det var ellers sjovt. Når man som
ikke-opvarmet halser af sted i
gruset langs med Åløkke Allé, kan
pulsen godt komme op, så man

Tonys MTB-cykel

”puster grise”. Der kom det mudder frem gennem skoven til skiftezonen, der skulle. Alt var perfekt.
Der var et par stykker, også undertegnede, der væltede ”lidt”. Men
rigtige MTB-ryttere lander altid på
fødderne, og det skete også her. Vi
trampede, en ”krampede”. Min
kæde røg af to gange, selvfølgelig
lige da næsten…. havde overhalet
– eller husker jeg forkert ??? Næste
år skal jeg have større knopper
foran og have lært at skifte gear.
Resultatet kender I måske? Karen
og Johnny vandt i overlegen stil.
Johnny havde ellers dage forinden
beklaget sig over skader både her
og der, men jeg vidste, at han havde trænet ude i skoven en uge forinden. Samtidig havde
han skiftet sin MTB ud
til en Version 7 (tror
jeg nok, der stod på
stellet.) Så vi burde
være advaret. Karen,
ja! En veltrænet kvindelig rytter fra den
yngre generation kan
vel nok klare de halvgamle mænd, hun
kæmper imod!

De endte to omgange før os andre,
et tydeligt eksempel på overmatchning!
Et opløftende moment var det at
cykle hjemad og godte sig over, at
stafetløberne og stavgængerne
ikke var færdige, og at de skulle GÅ
hjem! (løbe kunne de vist ikke
mere).
Men derhjemme ved klubhuset
kom det ”sure” (se nærbilledet af
Tonys MTB). En sådan ”muddermumiecykel” skal jo spules bagefter, for at den kan blive fin nok igen
til at stå nypudset og skinnende på
altanen uden for soveværelset.
Hvor er OGF´s Mountainbikevaskeplads henne?
En lille stenbelagt firkant med afløb
og vandslange med spul ville være
fin i den situation. ”Søndagsrytterne” ville også kunne bruge den.
”Juletræsfonden” må godt tage
dette udmærkede forslag med, når
den engang bliver i gavehumør
igen!
Godt Nytår !
Hilsen Helge
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Juleløbet – en rigtig OGF-tradition
Mange kan slet ikke undvære det
traditionsrige Juleløb. Stafetløbet i
Åløkkeskoven, der nu også har
stavgang med på programmet.
Desuden cykelcross. Se omtalen
forrige side.
Resultaterne kan ses på hjemmesiden.
Juleløbet afsluttes altid i klubhuset,
hvor der er godt med lodtrækningspræmier og selvfølgelig gløgg
og æbleskiver.
Om aftenen er der så julefrokost,
hvor væggene næsten er ved at
blive sprængt. Der var udsolgt allerede i slutningen af november.
102 fik Alfred Ørum presset ind, og
der blev virkelig råhygget.

Bent Iversen deltog i stavgang Conny Ørun træner ikke
i højt humør. Han deltog
så meget, men er alligesammen med Jytte Palmus.
vel godt løbende.

Berit Christensen gik
en flot stavgang.
Fotos. Erling Jensen.

LØB MED AVISEN
OGF er også i 2008 med i LØB
MED AVISEN, som er et projekt i

samarbejde mellem Fyens Stiftstidende, HCA Marathon og OGF.

Du kan se nærmere om projektet
på hjemmesiden.

Spinning i OGF
Har du prøvet spinning som motion ?

Tider:
Mandag: 10,00 til 11,00

Måske har du overvejet at prøve?
Rigtigt mange bruger allerede denne herlige indendørs motionsform,
også mange som har haft problemer eller ikke mere kan klare løb
eller anden hård træning, de kan
have stor glæde af spinning. OGF
råder over et dejligt lokale med 25
hertil bad og omklædning, cykler,
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en prøvetime koster 25 kr. Du skal
medbringe håndklæder og let påklædning.
På gensyn i kælderen
Kurt Høybye og
Alfred Ørum

Tirsdag: 09,30 til 10,30 -17,00
til 18,00- 18,15 til 19,15
Onsdag: 10,00 til 11,00
Torsdag: 10,30 til 11,30
– 17,00 til 18,00 – 18,15 til 19,15
Lørdag: 10,00 til 11,00

Hej Motionister
Til næste år arrangerer cykelafdelingen en tur til det skønne Harzen
i Tyskland. Vi har booket atletikafdelingens bus med plads til 40 personer. Da vi kun har plads til 24
cykler i vores fine cykelanhænger,
inviteres andre interesserede til at
deltage (efter princippet, fyld bussen). Ifølge planen kører vi fra
Odense fredag d. 30. maj 2008,
tidligt om morgenen. Der bliver et
stop ved grænsen, hvor der bliver
mulighed for at handle. Når vi har
provianteret, fortsætter vi sydover
mod vores destination Hohegeiss,
som ligger i det sydøstlige Harzen.
Vi skal bo på Apartment Hotel Panoramic, og hvis man er heldig
med sin værelses placering, har
man udsigt til bjerget Bloksbjerg,
som ligger i det tidligere DDR. Vi
forventer at være fremme ved vores opholdssted sidst på eftermiddagen fredag.
Når vi er indkvarteret i vores værelser, regner vi med at kunne nå en
cykeltur på et par timer. For cykellisternes vedkommende går det
meste af dagen (lørdag og søndag)
med cykling. For dem, som ikke
cykler, er der rigtige gode muligheder for at vandre i bjergene. Harzen
skulle efter sigende have et rigtigt
godt udbygget net af vandrestier.
Hvis vandrefolket kunne tænke sig
at bestige et bjerg, som ikke ligger i
gåafstand fra vores hotel, er vores
chauffør behjælpelig med transporten. Alt sammen noget, som vi
finder ud af i fællesskab.
Planen er, at vi spiser sammen
morgen og aften på vores hotel,
hvor der er restaurant, bar, cafete-

ria, bierstube med kegle-bowlingbaner samt indendørs swimmingpool, wellnessstudio, og minigolf,
mm.

eller e-mail skipper@webforum.dk
Tommy Mathisen 72 16 75 15 eller
e-mail tommym@galnet.dk
Skipper

Vi begynder hjemrejsen mandag d.
2. juni 2008 tidligt om morgenen
og forventer ankomst til Odense
sidst mandag eftermiddag.

Prisen for denne dejlige tur
bliver:
Pr. person i
2 personers værelse 1400 kr.

Pr. person i
4 personers værelse 1100 kr.

I denne pris er inkluderet:
• Transport Odense-Harzen tur /
retur.
• Frokostbolle i bus på udgående
tur.
• 3 overnatninger på Apartment
Hotel Panoramic inkl. halvpension.
• Samt en masse fornøjelige timer i
hyggeligt samvær med andre.

Hvis dette har vakt din
interesse, kan du tilmelde
dig til Tommy på mail
tommym@galnet.dk inden d. 20.
januar 2008. Depositum på 600 kr.
indbetales på konto: 5384 0509566 (Arbejdernes Landsbank
Dalum) senest d. 20. januar 2008.
Mht. restbetaling kender vi ikke datoen endnu, men formoder det bliver omkring 1. maj.

I maj arrangeres der en tur til det
skønne Harzen i Tyskland. Der bliver
utvivlsomt trænet ihærdigt på
bjergbakkerne, så man er klar til
Cykelsponsorløbet, hvor Mogens
Nielsen her ses i flot stil.
Foto: Erling Jensen

For yderligere info:
Ring eller skriv til
Poul Skipper Nielsen 66 19 47 15
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Gymnastikafdelingen

Formand
Erling Juul Hansen
Sune Ebbesøns Vænge 36
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 75

Generalforsamling

Kasserer
Gerda Korgaard
Hermelinløkken 112
5210 Odense NV
Tlf./Fax. 65 94 31 14
korgaard@pc.dk

Gymnastikafdelingen holder ordinær generalforsamling
i Klubhuset, Stadionvej 43, 5200 Odense V.
Torsdag den 14. februar 2008 kl. 19.30.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger afdelingens reviderede regnskab til godkendelse,
samt fremlægger budgettet for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
3 suppleanter

Bladudvalg
Midskov
Klubhuset
2 Revisorer
Revisorsuppleant

Erling Juul Hansen
Thomas Hansen
Kent Tobiasen
Kasper Rasmussen
Anette Rasmussen
Dennis Lund Sørensen
Mette Agerbæk
Erling Juul Hansen
Gerda Korgaard
Per Andersen
Steen Jeppesen
Bent Jacobsen

7. Eventuelt.
Forslag til behandling under
pkt. 4 og 5 skal indsendes skriftligt
til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
P. b.v.
Erling Juul Hansen
Den nye gymnastikhal har
givet en kolossal vækst i børnegymnastikken. Her instruerer
Jakob Nielsen en frisk lille dreng.
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Sekretær
Claus Berentzen
Mensalgårdvænget 7
5260 Odense S
Tlf. 66 15 05 85
ceb@cdnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Thomas Juul Hansen
Hvidkløvervej 23
5210 Odense NV
Tlf. 66 11 43 44
khth@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
Kent Tobiasen
Stenosgade 8
5230 Odense M
Tlf. 66 14 96 82
ktobiasen@mail.dk
Suppleanter
Kasper Rasmussen
Sdr. Boulevard 190, 2., L. 23.
5000 Odense C
Tlf. 23 41 39 88
Anette Rasmussen
Damhusvej 4, 1.
5000 Odense C
Dennis Lund Sørensen
Anderupvænget 54
5270 Odense N
Tlf. 66 18 54 96
Bladudvalg
Mette Agerbæk
Tlf. 66 14 96 82
mma@tdcadsl.dk
Midskov
Erling Juul Hansen
Sune Ebbesøns Vænge 36
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 75
Klubhus
Gerda Korgaard
Hermelinløkken 112
5210 Odense NV
Tlf. 65 94 31 14
Webmaster
Jonas Henneberg
Jonas-Henneberg@jubii.dk

Beretning 2007
Af Erling Juul Hansen

Året blev i det praktiske præget af
to store oversvømmelser, nr. 3 og 4
i Gymnastikhallen.
Omfattende ødelæggelser på gulv
– materiel og udstyr, der på alle 4
oversvømmelser beløber sig til 3 –
3,5 mio. kr. OGF har påtaget sig
ansvar for at medvirke til at begrænse skaderne mest muligt.
Samtidig har vi lagt alle vore kræfter i at renovere hallen til brugelig
standard. Vi har, efter at gulvet nu
for anden gang er fjernet totalt, lagt
tæppe på, og indstiller, at vi ikke
lægger nyt gulv (det tredje) før der
er lavet omfangsafløb, og at vi har
set det virke.

Der er bevilget 5.8 mio. kr. til arbejdet, der i øjeblikket er under projektering. OGF har købt nyt udstyr,
men vi har været heldige med, at
Idrætsparken, Fritidsafdelingen og
Børn og Ungeudvalget har bevilget
midler til renovering og erstatning
af ødelagt udstyr. Tak til alle, der
har medvirket til, at vi kan fastholde
Odense Gymnastikhal som landets
bedste og bedst udstyrede gymnastikhal. En særlig tak til Thomas og
Søren og deres drenge for en rigtig
god indsats

de fleste af vore hold var på gulvet.
Det store publikum, der var mødt
frem, fik gymnastikoplevelser inden for alle discipliner.
Der blev vist gymnastik, så det lystede fra alle vore hold, og med en
eksplosion af power tumbling og
senior herre spring /rytme gymnasterne blev der sat et flot punktum
for dagen.

Pokaler
- Årets Leder
- Årets Gymnast
- Årets Power Tumbler
Kent Tobiasen modtog pokalen
som Årets Leder, som en påskønnelse for en god og gedigen indsats
til gavn og glæde for vore mange
gymnaster. Planlægning af stævner,
kvindeløb, bespisning, beregner,
klubdragter og meget mere har
Kent medvirket til.
En overrasket og meget lykkelig
idrætsgymnast Gardar Gudmundsson modtog pokalen som Årets
Gymnast. Den unge gymnast udvikler sig fortsat og har opnået
flotte resultater. Med sit gode humør og behagelige væsen, er det
en glæde at omgås ham for træneren og for os alle sammen.

Med den nye gymnastikhal kommer
der flere og flere glade børn, der gerne
vil træne gymnastik i OGF.

Se mere på side 20

OG-dagen
Resultaterne af vinterens arbejde
blev præsenteret ved den årlige
OG-dag, der blev holdt i Odense
Idrætspark – Hal 2. En dag, hvor

Gardar Gudmondsson modtog
pokalen som Årets Gymnast.
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En fortjent hyldest fik en glad og
lige så overrasket Jesper Nielsen,
der modtog en velfortjent pokal
som årets power tumbler 2007.
Gymnastisk har han udviklet sig
fantastisk, men Jesper er også tilstede i alle sammenhænge, når der
skal udføres en opgave. Det gælder
Midskov – vandskade i hallen - flytning af redskaber. Med et smittende humør kaster han sig ud i opgaverne. En rigtig god kammerat, der
tager ansvar.
OG-dagen, der var den 37. i rækken, er den begivenhed, hvor gymnastikafdelingen viser såvel bredde
som elitearbejdet i sin bedste udfoldelse. Tak til alle deltagere, instruktører og til publikum for en
rigtig god gymnastikdag.

Fremgang på alle fronter
Idrætsgymnastikken, både kvindelig og mandlig, er i klar fremgang.
Der holdtes Fynske Mesterskaber
for piger den 14. april, hvor der
deltog 11 gymnaster.
Mesterskabet gav gode løfter for
pigernes videre udvikling. Fynsk
Mester årgang 95-97 blev Cæcillie
Holm, og i årgang 98 – 99 blev det
Michella Schwartz.
SØLV gik hhv. til Karina Dokkedal
- Caroline B. Holm.
BRONZE til Helene Pedersen – Ane
S, Jakobsen.
Ved DM – Landsstigestævne deltog vi med 11 gymnaster. Der blev
opnået gode resultater i det store
felt fra hele landet. Pigerne var
oppe mod meget dygtige gymnaster, men klarede sig rigtig godt og
kunne bestemt være tilfreds med
deres indsats. Sammenlagt opnåe20
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de Cæcillie B. Holm en 7. Plads i sin
række. Michella Schwartz en 9.
plads i sin række, og Bronze i barren og på bom.
Tak til instruktører og til forældrene
for den opbakning, i giver pigerne,
samt for hjælp i forbindelse med
afholdelse af arrangementerne.

Mandlig Idrætsgymnastik,
- stor fremgang med flotte
resultater
Den 4. marts deltog vi i de Danske
Mesterskaber for drengehold. Års
arbejde med idrætsgymnastikken
begynder at give resultater. OGF er
med i konkurrencerne og klarer sig
rigtig godt. Ved Mesterskaberne
vandt vi sølv (162,20)

Sjællandsmesterskab
Den 21. april deltog OGF i de Åbne
Sjællandske Mesterskaber i mandlig idrætsgymnastik.
Sebastian Schwartz – Nikolai Andersen – Victor Krapalis og Gardar
Gudmundsson opnåede gode resultater. Sebastian med en 10.
plads i mangekamp og Nicolai med
en 21. plads. Nicolai var med for
første gang, rigtig flot. I drengerækken – mangekamp blev Victor
placeret som nr. 11. Gardar forbedrer sig konstant, og for første gang
lykkedes det for Gardar at lande sin
Tsukahara på hest. Det flotte spring
blev da også belønnet med karakteren 13.00 for et spring med udgangskarakteren 13.80 – meget
flot. Gardar sluttede på førstepladsen og dermed Sjællandsmester.
Ud over den samlede sejr vandt
Gardar guld i disciplinerne gulv,
bensving og hest og sølv i ringe,
barre og reck.
Garda Gudmundsson viste igen, at
han er blandt Danmarks bedste

mandlige idrætsgymnaster i sin
række.

Danske Mesterskaber
Individuelt 2 guld – 1 sølv
- 1 bronzemedalje
Den 5. maj deltog vi med 5 gymnaster. Gode resultater i deres rækker
for Louis Helledie, Sebastian
Schwartz, Victor Krapalis samt Gardar Gudmundsson. Louis blev nr.
15 i sin række, en klar fremgang fra
sidste år med en 6. plads i gulv. Sebastian nr. 13. Med en 6. plads i
barre. Nikolai nr. 26 sammenlagt
(første gang han deltager).
Gardar vandt bronze sammenlagt
og vandt guld i bensving og hest –
sølv på gulv og bronze i barre.

Nordiske Mesterskaber
for drenge
Maj deltog Gardar i de Nordiske
Mesterskaber i Stockholm for
drenge og juniorer. Helt fantastisk,
at vi igen var med efter en pause
siden 1984. Blandt 25 deltagere
blev Gardar nr. 12 sammenlagt og
han blev desuden en flot bronzevinder i bensving – fantastisk.
Gardar repræsenterede Island,
men har i 2 år samtidig repræsenteret OGF. Et varmt tillykke til Gardar.

Landsårgangsmesterskaberne
Sæsonen sluttede med LÅM, hvor
vores gymnaster igen gjorde en
god figur og viste fremgang.
Louis Helledie - Sebastian Schwartz
og Gardar Gudmundsson deltog,
med resultater henholdsvis som nr.
7, og nr. 2 mangekamp. De individuelle disciplinresultater blev 1
guld og 5 sølvmedaljer.

Tak til vores instruktør Kasper Rasmussen, der er indpisker og ildsjæl
i arbejdet med mandlig idrætsgymnastik.

Et stort tillykke til David og træner
og ungdomslandsholdsleder Thomas Hansen, der deltog i Canada i
oktober måned.

Power Tumbling

En kæmpe oplevelse, hvor David
viste, at han kan ende helt til tops
internationalt. Han har gennem de
mange internationale opgaver som
ungdomsgymnast vist, at han tilhører eliten. Nu gjalt det seniorrækken, hvor han, som den yngste deltager ved dette sit første Senior VM
viste at han kan være med. I det
stærke felt på 55 deltagere fra
blandt andet Kina, Rusland, England, Polen og USA placerede han
sig på en flot 27. plads. Et resultat,
der lover godt for fremtiden. Godt
gået og et stort til lykke til David og
Thomas.

Odense Gymnastikforening deltog
den 28. april i Danske Mesterskaber med 23 drenge fordelt på syv
rækker og vandt ikke mindre end
10 medaljer – 2 guld, fem sølv og
tre bronze. Med 180 deltagere fra
12 foreninger blev OGF den mest
vindende forening med 10 medaljer. Det er OGF`s bedste resultat
nogensinde ved et DM, siden vi
første gang deltog i 1996.

Dansk Seniormester
David Jensen
Danmarks bedste power tumbler
er fra Odense Gymnastikforening.
David Jensen blev lørdag den 2.
juni dansk seniormester i Power
Tumbling i en alder af bare 17 år.
Mesterskaberne blev holdt i Haslev
med 24 deltagere fra 6 foreninger i
herrerækken, og konkurrencen var
knaldhård, idet den også var et led
i udtagelsen til VM i Canada.
Dette DM er en stor belønning til
David for den store indsats, han
har lagt i sin sport de seneste år.
Efter vi fik gymnastikhallen, har David haft mulighed for at træne mere
målrettet. 12 – 14 timers træning
er det blevet til om ugen i det sidste
års tid, og det lønner sig.

VM i Canada
David Jensen blev udtaget til VM og
fik lejlighed til at forberede sig gennem et intensivt træningsprogram,
10 dages træningslejr i USA – sommerlejr med det danske landshold i
Odense Gymnastikhal samt yderligere internationale opgaver og træningslejre.

Fynske Mesterskaber
Lørdag den 24. november var der
FM i Power Tumbling i Vejstrup.
Odense Gymnastikforening var repræsenteret med 15 drenge, fordelt på 7 rækker. OGF var igen den
mest vindende forening med 9 medaljer.
GULD Fynske mestre blev – Anders Bo Olsen – Jeppe Olesen –
David Jensen.
SØLV til Nikolai Olesen – Adam
Matthiesen – Jesper Nielsen – Jeppe Kaas.
BRONZE til Rasmus Andresen.
Herudover blev det til fire 4. pladser og to 5. pladser.

Danmarks bedste
Det var årets sidste konkurrence
og nr. 8 i rækken. OGF har deltaget
i dem alle sammen med 15-20
drenge og kan gøre status.

OGF har igen slået fast at vi er Danmarks bedste forening inden for
Power Tumbling. 50 medaljer blev
det til i 2007 med bl.a. 3 danske – 3
fynske og 4 jyske mesterskaber.
Til lykke til drengene og deres trænere Søren Pedersen og Thomas
Hansen.

EM Power Tumbling 2008
i Odense
Næste store opgave gælder EM i
april måned i Odense. Mesterskabet holdes sammen med trampolin
i den nye arena ved OCC. Odense
havde sidst et kæmpearrangement ved VM i 2001, hvor Odense
Gymnastikforening havde 6 deltagere på ungdomslandsholdet under ledelse af Thomas Hansen.
2000 deltagere fra hele verden var
til stede i Odense Idrætshal og hallen var fyldt med 2000 tilskuere
hver dag i de to uger, VM varede.
David Jensen deltog her i rækken
for 11 – 12-årige og opnåede som
bedste dansker en 12 plads. Vi
krydser fingre for et godt resultat
ved EM i 2008!

Spring Rytme
Vore mandlige seniorer trænede
seriøst frem mod deltagelse i de
Danske Mesterskaber.
Vi har tilknyttet landets bedste træner Martin Hansen, der sammen
med Stefan Jensen og holdleder
Lars Christensen arbejder målrettet med holdet.
Forventningerne blev ikke indfriet,
men vi arbejder fortsat videre og
har såvel konkurrencehold som
holdet, der vedligeholder deres
færdigheder under lidt mindre ambitiøse ønsker.
Se mere på side 22
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Fortsættelse fra side 21

Andre aktiviteter
– Kvindeløbet
Vore børn- og ungehold har deltaget i Gymnasternes Dag, hvor flere
end 1300 gymnaster fra hele Fyn
deltager. Ved DGI`s forårsopvisning
i Påruphallen var vi repræsenteret.
Herudover har vi deltaget i Danmarks Gymnastikforbunds forskellige arrangementer, træningssamlinger m. m.
Odense Idrætshal er renoveret for
40 mio. kr., og i samarbejde med
Danmarks Gymnastik Forbund og
Odense Kommune blev der arrangeret et GYM - GALLA stævne, hvor
gymnastikken blev sat på dagsordenen. OGF deltog i arbejdet og
planlægningen og med hold inden
for de forskellige discipliner. Stævnet var en flot manifestation af,
hvad gymnastikken står for i Odense.
Med langt over 1000 tilskuere og
300 gymnaster viste vi, at vi er et
stærkt aktiv i det odenseanske
idrætsliv. Vi fik en pæn omtale i
pressen, men kan undre os over, at
vi ikke i det daglige nyder større
bevågenhed fra den side. Næst efter fodbold er vi den største idrætsgren i Odense.
Et helt særligt arrangement er
KVINDELØBET, som gymnastikafdelingen har ansvar for at afvikle.
Med hjælp af mange gode kræfter i
foreningen blev løbet en succes. Et
vellykket sportsligt arrangement.
1.700 deltagere fik en smuk oplevelse på Engen i Fruens Bøge og en
rigtig god stemning i det gode vejr.
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Hoppelandet var en stor succes
med trampolin, airtracks og spændende gymnastikudstyr.
Tak til de mange, der hjælper til ved
løbets afvikling. Stor tak til Marianne, Mogens og Kent, der har ansvaret for tilrettelæggelsen og holder
styr på tilmeldinger og de mange
opgaver.

Motionsholdene
Vore motionshold er i god gænge.
Dog ville det være rart, om vi kunne
få større tilslutning på vort herremotionshold. Tak til vores trofaste
instruktører Gerda Munch og Pia
Lund og vore mange gymnaster,
der møder frem år efter år.

Øvrige aktiviteter
I sommerens løb har vi holdt 8 træningslejre i Midskov. Der har været
holdt leder - og instruktørmøder.
Bestyrelsen har deltaget i Danmarks Gymnastikforbunds Repræsentantskabsmøder Fynskreds –
DIF – SIKO og brugermøder.
Afslutningsvis skal der lyde en tak
til alle vore instruktører og ledere
og vore mange gymnaster for et
dejligt og givende år.

Samtidig takker vi øvrige afdelinger,
udvalg og hovedbestyrelse for godt
samarbejde i det forløbne år. Med
ønsket om et godt nytår til alle byder vi velkommen til arbejdet i
2008.
På bestyrelsens vegne
Erling Juul Hansen
formand

Power Tumbling
David Jensen – kun 17 år - nr. 27 i verden
Odense Gymnastikforenings bedste powertumbler David Jensen
deltog i senior VM i Power Tumbling den 2. november i Quebec i
Canada.

At blive udtaget til landsholdet og
VM var Davids første delmål, og
derefter at komme hjem med en
27. plads må siges at være et rigtigt
flot resultat.

Det var Davids debut i senior VM,
hvor han fik en meget flot 27. plads
i et stærkt felt på 55 tumblere fra
blandt andet Kina, Rusland, England, Polen, og USA.

Næste mål er EM i april i Odense.
Her håber David, at han kan komme i finalen, både med holdet og
individuelt, hvilket jeg mener er
meget sandsynligt, hvis han fortsætter med at udvikle sig, som han
har gjort det sidste år.

David Jensen er 17 år, og på trods
af sin unge alder har han allerede
deltaget i et utal af internationale
konkurrencer som f.eks.:
Ungdoms VM i 2001-2003-2005
Junior EM i 2006
World Cups i Portugal og Polen
2007
Flifis Cup i Belgien i 2004-2006
Senior VM i 2007

Jeg ønsker David et stort tillykke
med den flotte placering ved VM i
Canada og held og lykke til EM.
Hilsen
Thomas Hansen
En stolt træner
David Jensen er kun 17 år, men
deltager allerede på seniorlandsholdet. Han havde en spændende tur til
VM i Power Tumbling i Canada.
Han ses her ved DM i Power
Tumbling med sin flotte pokal.

David har i år vundet:
DM senior
FM senior
JM senior
2. plads Junior DM
27. plads VM senior
David Jensen og de andre tumblere
fra OGF kan opleves næste gang i
Gymnastikhallen søndag den 27.
januar og til prøvekonkurrence før
EM den 8. marts i Arena Fyn.

Det var dog første gang, han skulle
stille op til senior VM, også selv om
han stadigvæk er junior. På grund
af sin flittige træning er han i øjeblikket Danmarks bedste, og derfor
er han udtaget til seniorlandsholdet.
David var den yngste af de fire
drenge, der var med, men det rystede ham overhovedet ikke. Han
lavede to rigtig gode øvelser og
blev hermed den bedste dansker.
Det var en stor oplevelse og en god
belønning efter mange hårde træningstimer i gymnastikhallen.
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Landsårgangsmesterskaber 2007
i mandlig idrætsgymnastik
Den 24. november 2007 deltog fire
gymnaster fra Odense Gymnastikforening i Landsårgangsmesterskaberne (LÅM), som var årets sidste
konkurrence i mandlig idrætsgymnastik. Konkurrencen blev afviklet i
Grøndal Centret i København. LÅM
er det individuelle danske mesterskab for årgange.
I årgang 1998 var Louis Helledie
ene om at repræsentere OGF. Louis
leverede en meget flot præstation,
idet han samlet blev nr. 7 i mangekampen (7 discipliner), og i øvelser
på gulv (5,70 points) blev han en
flot nr. 2! I årgang 1995 havde OGF
to gymnaster til start. Nickolaj Andersen kom her på en 14. plads i
mangekampen og fik en 5. plads
(4,70 points) i specialøvelsen (øvelse med smidighed, balance og
styrke), mens Sebastian Schwartz
blev nr. 7 i mangekampen og ydermere kom på en fornem 2. plads
(5,20 points) i specialøvelsen.
I årgang 1994 stillede Gardar Gudmundsson op og kom her på en 2.
I årgang 1994 fik Gardar Gudmundsson en flot 2. plads i mangekampen.
Foto. Kasper Rasmussen.

Efter nogle år i Odense er Gardar nu atter på vej tilbage til Island.
Vi ønsker ham held og lykke med gymnastikken fremover.
Foto. Kasper Rasmussen.

plads i mangekampen. Hertil kom,
at Gardar vandt bensving (7,30
points) på trods af et nedfald i den
svære øvelse. Endvidere blev Gardar nr. 2 i øvelser på gulv (8,10
points), barre (7,10 points) og specialøvelsen (8,20 points). Endelig
blev Gardar nr. 4 i alle de øvrige discipliner: Ringe (6,30 points), hest
(7,50 points) og reck (5,90 points).
I ønskes alle fire tillykke med jeres
re
resultater. Det var en fornøjelse at
h
have jer med til Landsårgangsmest
sterskaberne, og levede alle til fuld
de op til mine forventninger.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at sende en særlig hilsen til Gardar,
da denne konkurrence var hans
sidste i denne omgang for Odense
Gymnastikforening, fordi han efter
denne halvsæson rejser hjem til Island. Det har været en stor glæde
at arbejde sammen med dig i den
tid, du har været i Odense. Du har
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leveret en lang række af flotte resultater til OGF med flere Sjællands- og Danmarksmesterskaber.
Du har dermed præsenteret OGF
på en meget flot måde, som jeg er
meget stolt over. Det er dog vores
fælles tur til de Nordiske Mesterskaber i Stockholm i maj i år, som
jeg mindes med allerstørste glæde.
Vi havde en hel del besværligheder
med i det hele taget at komme med
til den konkurrence; men det var et
stort ønske for os begge at sikre os
din deltagelse, og jeg er meget glad
for, at det lykkedes til sidst. At du
med din tredjeplads i bensving viste, at du er blandt nordens bedste
gymnaster i din aldersgruppe, gjorde bare oplevelsen endnu større.
Jeg ønsker dig alt mulig held og
lykke med gymnastikken og livet i
øvrigt, når du vender tilbage til Island. Gardar – þú er minn vinur; Ég
skulu alltaf minnast þér.
Med venlig hilsen
Kasper Rasmussen

Fynske Mesterskaber i Power Tumbling
OGF`s tumblingdrenge igen øverst på sejrsskamlerne
Lørdag d. 24. november var der FM
i Power Tumbling i Vejstrup. Odense Gymnastikforening var repræsenteret med 15 drenge fordelt på
syv rækker. OGF var igen den mest
vindende forening med hele ni medaljer. Det var årets sidste konkurrence og nr. 8 i rækken, OGF har
deltaget i dem alle sammen med
ca. 15-20 drenge. Vi kan nu gøre
status og tro det eller ej: OGFs Power Tumbling drenge har vundet
50 medaljer i 2007 med bl.a. tre
danske - tre fynske - og fire jyske
mesterskaber. OGF har igen slået
fast, at vi er Danmarks bedste forening inden for Power Tumbling,
idet vi har vundet flest medaljer i
ikke mindre end fem ud af otte
konkurrencer i 2007. Vi har rigtig
mange dygtige drenge, der træner
hårdt og hele tiden bliver bedre. Så
vi regner bestemt med, at vi er lige
så stærkt repræsenteret til alle konkurrencer i 2008, og at vi kan vinde
endnu flere medaljer. Nu vil vi holde en velfortjent juleferie, inden
træningen atter går i gang i det nye
år og vi styrer mod nye mål.

Resultater fra FM:
Niveau 1 drenge:
Niveau 2 drenge:

Niveau 3 drenge:

Mini drenge:
Junior drenge:
Junior drenge 8:
Senior herre:

Anders Bo Olsen
Jeppe Olesen
Kristian Bennedsen
Philip Andersen
Nikolaj Olesen
Rasmus Andresen
Magnus Eskesen
Thomas Chilvers
Adam Matthiesen
Martin Madsen
Jesper Nielsen
Malthe Larsen
David Jensen
Jeppe Kaas
Morten Nielsen

GULD
GULD
SØLV
4. plads
SØLV
BRONZE
4. plads
5. plads
SØLV
4.plads
SØLV
5.plads
GULD
SØLV
4.plads

8 drenge fra OGF deltog til FM i Power Tumbling i niv 1-2-3 og fik 6 medaljer.
David Jensen blev fynsk mester i Power tumbling, og det blev til en sølvmedalje
til Jeppe Kaas.

Næste konkurrencer:
H. C. Andersen Cup
den 27. januar i Odense Idrætshal
Odense Cup
den 8. marts i Arena Fyn
Jyske Mesterskaber
den 6. april i Oksbøl
Europa mesterskaber
den 28. april i Arena Fyn
Senior DM
den 31. maj i Odense Idrætshal
Tillykke til alle drengene med de
flotte resultater.
Vinderhilsen - To meget stolte trænere
Søren Pedersen og Thomas Hansen
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Odense Atletik / OGF

Formand
Troels Troelsen, Tlf. 66 16 16 60
Pårupvej 66, 5210 Odense NV
troelsen@cbs.dk

Generalforsamling

Næstformand
Lars Utzon, Tlf. 61 14 27 56
Hannerupgårdsvej 31C, 5230 Od. M
lu@galnet.dk

Der indkaldes herved til generalforsamling i Odense Atletik / OGF
Tirsdag den 12. februar 2008 kl. 19.30 i klubhuset, Stadionvej 43,
5200 Odense V. Der er dog spisning fra kl. 19.00

Seniorleder
Buster Nielsen, Tlf. 64 76 24 63
bobber_nielsen@hotmail.com

Dagsorden ifølge lovene:

Ungdomsleder
Susanne Hedeager, Tlf. 65 95 91 32
Klaus Berntsensvej 270, 5260 Odense S
Hedeager@webspeeed.dk

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.

Veteranleder
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17, 5260 Odense S
cboersen@pc.dk

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Beretning og regnskab for Støtteforeningen Freja.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Ungdomsleder
Seniorleder
Veteranleder
Stævneleder
Samværsleder
Støtteforeningens formand
2 revisorer
8. Eventuelt.
Eventuelle forslag sendes på mail
til Troels Troelsen senest 8 dage
før generalforsamlingen.

Morten Kyndbøl er en af de mange
veteraner, der har markeret OA/OGF på
bedste måde i 2007. Foto: Erik Laursen.
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Kasserer
Susanne Hedeager, Tlf. 65 95 91 32
Klaus Berntsensvej 270, 5260 Odense S
Hedeager@webspeeed.dk

7.

Yderligere valg
Til Støtteforeningen Freja:
Kasserer
Tre medlemmer
til bestyrelsen
Transportansvarlig
Medlem til bladudvalget
Medlem til klubhuset
Medlem til Midskov
Stævnetilmelder

Stævneleder
Flemming Hedager, Tlf. 65 95 91 32
Klaus Berntsensvej 270, 5260 Odense S
Hedeager@webspeeed.dk
Samværsleder
Alex Tesch, Tlf. 26 83 94 46
hrtesch@yahoo.dk
Buskoordinator
Se under stævneleder
Støtteforeningens formand
Jan Nielsen, Tlf. 64 89 21 69
Kirkevej 18, 5450 Otterup
mainz3@hotmail.com
Bladudvalget
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17,5260 Odense S
cboersen@pc.dk
Stævnetilmelder
Vakant
Klubhuset
Poul Tesch, Tlf. 66 16 62 77
tesch@oncable.dk
Webmaster og statistik
Vakant
Materialeforvalter
Poul H. Esbensen, Tlf. 60 11 19 13
phe@biology.sdu.dk
Midskov
Jan Krogh Hansen
Tlf. 65 93 13 03

Atletikbestyrelsens beretning
Vi går nye udfordringer i møde
År 2007 var et udpræget stævneår,
hvor atletikstadion var centrum for
både Europa Cup for landshold og
for DM senior. Der blev trukket
store veksler på både leder- og
hjælperressourcer for at få afviklet
begivenhederne på bedst mulig
måde, men succesen var heldigvis
mærkbar. Vi fik sat Odense effektivt på atletiklandkortet og fik rystet
vore medlemmer og hjælpere godt
sammen under processen.
I 2008 får vi til gengæld et mellemår på stævnefronten. DM rykker til
Sjælland, for at vende tilbage til
Odense i 2009 og 2010.

Nyt og forstærket fokus
Så i 2008 gælder det først og fremmest om at fortsætte og forstærke
indsatsen for at styrke os på den
idrætslige front. Vi er jo udnævnt til
et af Odenses elitelokomotiver og
har i sinde at vise os tilliden værdig.
Den idrætslige fremgang skal først
og fremmest vise sig i ungdomsafdelingen, som er i en markant positiv udvikling. For at kunne skabe
både mere bredde og top på resultatfronten vil der blive arbejdet
målrettet på at skaffe flere trænere
og på at kvalificere disse bedst muligt gennem trænerkurser. Det
medfører, at der vil blive afsat stadig flere penge og ressourcer til
trænerfronten.

vet en af landets største og stærkeste. Næste store udfordring bliver
at sikre forudsætningerne for, at
vores ungdom fortsætter i atletikken og også gør gavn i de voksnes
rækker som aktive, trænere og ledere. Topmotiverede og topkvalificerede trænere i alle discipliner
har derfor absolut topprioritet.
Der vil også blive arbejdet på at få
bedre indendørs træningsfaciliteter. Det er tvingende nødvendigt
for os at få mere træningstid i
Odense Idrætshal, så vi kan tilbyde
vore aktive nogle kvalificerede træningsrammer hele året rundt. Især
set i lyset af det strandede multihalprojekt, som ellers ville kunne have
været et scoop for os i vinterhalvåret.

Vi skal blive bedre
Også når det gælder vores organisation. At vi vokser medlemsmæssigt og har gang i stadigt flere aktiviteter, stiller ligeledes større krav
til ledelsen af atletikafdelingen.
Derfor er det målet, at vore ledere
får værktøjerne til at blive endnu
bedre til at organisere på alle de
områder, der er nødvendige, for at
vi kan forstærke os endnu mere og
være et attraktivt idrætstilbud til
Odenses borgere. Så det bliver
ikke kun trænerne der imødekommes med kursustilbud – det samme vil gælde vore ledere.

ATLETIK
NYT
Læs om lige netop dit løb
i Atletik Nyt!
Bliv abonnent på Danmarks
bedste atletik- og motionsblad.
Erik Laursen
Heinrich Duholm
Tommy Petersen
Willy Frandsen
Peter Bistrup
Jan Gram
Jakob Hannibal
Anders Løvgreen
Jakob skjoldan
Andreas Gydesen
ALLE står vi parat
med vores entusiasme
på forskellige områder.
ATLETIK NYT forsyner dig
“løbende” med alle resultater fra
hjemlige stadions, fra motionsløb
og de udenlandske arenaer.

Abonnement
på ATLETIK NYT 2008
koster kun 300 kroner.
DU MODTAGER
12 NUMRE!

Stejlt op ad bakke
Det kan være så hårdt at gå op ad
bakke, men udsigten på toppen er
ofte det hele værd!
Efter at have startet så at sige fra
bunden for 3-4 år siden er ungdomsafdelingen allerede i dag ble-

En stor tak til alle jer, der gav en
hånd med i atletikarbejdet det forgangne år. Sammen gør vi en positiv forskel!
Venlig hilsen
Atletikbestyrelsen

E-mail:
hvdatletik@tele2adsl.dk
Husk i alle tilfælde
fuldstændig postadresse.
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SENIOR
Puma Cell Cup, 1. runde
– DM i lang cross

Henning Hansen blev
en overraskende
dansk mester.
Foto. Erling Jensen,
arkivbillede.

Viborg den 14. oktober
Henning Hansen dansk veteranmester
På en afvekslende, men bakket
rute, der flere gange tidligere har
været anvendt til cross-DM og
DAF`s vinterturnering, fandt årets
sidste mesterskab sted i flot efterårsvejr. Herrerne skulle løbe fem
omgange à 2 km eller i alt 10 km
imod damernes fire omgange à 2
km eller i alt 8 km. Ruten var tør,
men alligevel krævende, da det enten går op eller ned, og tillige er der
mange sving, man skal tage sig i agt
for. Det var lige guf for Spartas
mangeårige crossmester, Steen
Walter, der vandt med en margin

på næsten et halvt minut ned til
Blovstrød-løberen Christian Madsen og dennes klubkammerat Jamie Stevenson, som var yderligere
et godt stykke efter.
OA/OGF´s løbere var kun statister i
dette selskab. Bedste odenseaner
blev unge Steffen Massaro som nr.
47 og Anders Ludvigsen som nr.
49. Anders blev hermed nr. 9
blandt de mandlige juniores. Hos
ungseniorerne blev nytilkomne
Paw Daugaard nr. 7 – lige foran
den mere erfarne David de Sousa.

/Z I F

Hos veteranerne overraskede OA/
OGF`s Henning Hansen nok både
sig selv og de værste konkurrenter,
Alex Henriksen fra Hellas i Roskilde
og Per Larsen fra Kilen i Struer, ved
at blive en sikker dansk mester i
gruppe M55. Oven i købet efter at
have været halvskadet det meste af
sæsonen. Vi iler med at ønske til
lykke!
Claus

E

4NFSUFTUJMMFOEF¬OVQlUVCF
.FEOZ7PMUBSFOHFMCFIWFSEVJLLFMOHFSFCFIBOEMF
IFMFLSPQQFO OlSEVLVOIBSPOEUnUTUFE¬TNS7PMUBSFO
QlEFUNNFPNSlEF PHTNFSUFOMFUUFSFGUFSFUKFCMJL
7PMUBSFOHFMIBSFOMFUEVGUPHGFEUFSJLLF
7PMUBSFOHFMLBOLCFTVEFOSFDFQU

E T L I V I B E VÆG E L S E

Voltaren gel indeholder diclofenac og bruges imod lokale smerter i muskler, sener og led. Voltaren gel er betændelsesnedsættende (anti-inﬂammatorisk), smertestillende og kølende. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 2-4 g gel (svarende til størrelsen fra et kirsebær til en valnød) påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér,
hvor det gør ondt. Det anbefales at vaske hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne behandles. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Der er ingen alvorlige bivirkninger, men der kan forekomme udslæt. Sjældent ses væske-ophobning eller blæredannelse på huden. Meget sjældent ses
sammentrækning af bronkierne, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, der lider af salicylatprovokeret astma,
nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Graviditet og amning: Voltaren
gel bør ikke bruges af gravide og ammende. Læs altid vejledningen i pakningen inden brug. Novartis Consumer Health, tlf 39 16 84 00. Juli 2006.
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Puma Cell Cup, 2. runde
– af DAF`s vinterturnering
Odense den 11. november

PR af Simone Glad

OA/OGF - med Claus Bugge og
Morten Nielsen som initiativtagere
- havde fået æren af at arrangere 2.
afdeling af årets vinterturnering: Et
10 km landevejsløb. Bugge havde
fundet en flad publikumsvenlig
rundstrækning på ca. 2 km omkring universitetet i Odense, og det

blev efter sigende et vellykket arrangement. Da også vejret var med
arrangørerne, skulle der være basis for fine tider; men disse udeblev
ganske – uvist af hvilken grund.
Herningenseren Jesper Faurschou
vandt som ventet i den ikke særlig
imponerende tid 30.52,5 min. for-

Udvalgte resultater:
Kvinder Senior (10 km):
1. Anna Holm Jørgensen, Viking ................................... 35.32,6
2. Marie Sig Møller, AGF .............................................. 35.39,8
3. Louise Mørch, Sparta, Kbh. .......................................36.57,0
9. Simone Glad, OA/OGF ............................................ 38:53,9
Mænd Senior (10 km):
1. Jesper Faurschou Herning LK ................................... 30.52,5
2. Jamie Stevenson, Blovstrød .......................................31.07,2
3. Flemming Bjerre, AGF .............................................. 31.09,6
43. Søren Kirketofte ..................................................... 33:20,4

an Jamie Stevenson fra Blovstrød
og Flemming Bjerre fra AGF. OA/
OGF stillede med et stort hold,
hvor især Simone Glad imponerede med en 9. plads i ny PR - klart
under 40 minuter.
Claus

Anders Ludvigsen ......................................................... 34:02,7
Kasper Pedersen ............................................................34:17,1
David de Sousa ............................................................. 34:25,6
Claus Sørensen ............................................................. 34:45,0
Akari Sisto..................................................................... 34:56,5
Steffen Massaro ............................................................ 35:09,9
Drenge (5 km):
Andreas Lommer .......................................................... 18:16
Simon Bitsch................................................................. 18:16
Piger (5 km):
Katharina Most .............................................................. 22:32

MOTION
VIF´s halvmaraton
Vejle den 22. oktober
Karsten Kjelde og Ronni Hansen begge nr. to
I rigtig flot efterårsvejr havde et rekordstort antal løbere (i alt 1782
deltagere) fundet vej til Vejle IF´s
traditionelle landevejsløb over 5
km, 10 km eller en halv maraton
langs den nedlagte jernbane fra
Vejle til Vandel. OA/OGF havde fire
løbere med. Halvmaratonspecialisten Ronni Hansen nøjedes denne
gang med en 10 km, hvor det blev
til en andenplads i 32,40 min. Som
nr. syv fulgte Søren Kirketofte i
33,28 min. Der var dog langt op til
vinderen, Ulrik Heitmann fra Århus
1900, som løb på flotte 30,30 min.
OA/OGF havde to mand med på
den korte 5 km distance. Karsten
Kjelde blev her ligeledes toer, klemt
i en Vejle-sandwich imellem 800 m
løberen Rasmus Terp, der vandt i

15,57 min. foran Karsten i 15,59 og
endnu en Vejle løber, Jakob Hoffmann, i 16,00 min. Steffen Massaro

besatte femtepladsen i 16,28 min.
Claus

Langeskov Begravelsesforretning

Kærsangervænget 35
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 32
www.langeskovbegravelse.dk/

Hasse Østergaard

Nr. 1. Januar 2008

29

Ny dansk rekord til Laetitia
Indestævne i Århus den 8. december
Ved sæsonens første indestævne i
Marselisborghallen i Århus, stillede
ungdomsafdelingen med 23 deltagere. Alle var fra aldersgrupperne
7-15 år, og der var mange af vore
nyere atleter iblandt, som hermed
fik deres stævnedebut.
Det var dog en af de mest etablerede, der præsterede dagens OA/
OGF højdepunkt.
Laetitia Kim Bruun tangerede pigernes indendørs 13-års rekord i
højdespring, med et spring på 1,58
m, hvilket også var en tangering af
hendes personlige rekord. Den
blev sat i den tilsvarende weekend
sidste år, da hun tog den danske
12-års rekord.
Cille Høst og Elisabeth Dorsche
i en rigtig venindesituation.
Foto. Erik Laursen.

Laetitia havde flere fremragende
resultater. Hun vandt bl.a. kuglestød med 13,01 m, længdespring
med 4,82 m, og 60 m finalen vandt
hun foran Leticia Bodjo.

Af de mange andre flotte
præstationer nævnes
her lidt udvalgte:
Tobias Guldborg vandt de yngste
drenges højde, da han som den
eneste klarede højden 1,20 m, og
Steffen Mertov satte PR hos de ældre med 1,45 m.
Andreas og Katarina Most løb et
par flotte 800 m løb. Andreas blev
nummer 2 af alle, med tiden 2.24,16
min hvor han med en flot finish var
tæt på at hente vinderen, og Katarina opnåede samme placering
med 2.59,07 min.
Josefine Harder viste igen et fremtidigt mangekæmperpotentiale, med
flere flotte resultater – ikke mindst
10,77 sek. på 60 m hæk, stærkt
forfulgt af en anden coming-girl,
Laetitia sprang flot 1,58 m i højdespring,
Lara Roessler med 10,96 sek.
som var ny dansk årgangsrekord og en
Fra de lidt yngre pigers hækkeløb
tangering af hendes danske rekord.
Foto. Erik Laursen.
kan nævnes Linda Fløjborgs 12,07
sek. og Sophie Roesslers 12,18.
Som nævnt var der var mange anI de endnu yngre pigers mange- dre gode resultater, og dem vil I
kamp debuterede Emilie Christian- kunne læse på ungdomsafdelinsen også som hækkeløber og kla- gens hjemmeside.
rede sig flot igennem i tiden 13,41
sek. Kristine Neldeborg viste her Tak til de mange forældre og sødet helt rigtige mangekæmper- skende, der tog med som dommehjerte, da hun trods et styrt allere- re, hjælpere og heppere.
de på første hæk rejste sig, rystede
forskrækkelsen af sig og løb i mål Dejligt at kunne tage til stævne med
for at redde de vigtige point. Sejt en fyldt bus!
Jeanette, Susanne
gjort af Kristine.
og Flemming Hedeager
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Tværidrætslig afdeling
Generalforsamling
Torsdag den 28. februar 2007 kl. 18.00 holdes den ordinære
generalforsamling i OGF´s klubhus, Stadionvej 43, 5200 Odense V.
§ 6 i vedtægterne siger:
”Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer
eller af bestyrelsen”. Forslagene skal indsendes skriftligt senest 8 dage
før generalforsamlingen.

Formand
Yrsa Larsen
Skrænten 46,
5270 Odense N
Tlf. 66 18 16 70
Yml@nal-net.dk
Kasserer
Birte Hviid
Dragebakken 535
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 08 16
Sekretær
Lily Christiansen
Læssøegade 68
5230 Odense M
Tlf. 66 14 08 45
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Arne Nielsen
Tlf. 66 18 14 38

Dagsorden:

Bente V. Hansen
tlf. 30 69 61 62

1. Valg af dirigent.

Torben Hviid
Tlf. 66 17 08 16
Kurt Nielsen
Tlf. 66 10 84 74

2. Formandens beretning.

Afdelingens repræsentanter

3. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab for 2007
til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering.

Bladudvalget
Birgit Nancke
Tlf. 66 11 69 81

4. Fastsættelse af kontingent.

Klubhuset
Inger Jensen
Tlf. 66 13 39 84

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Forslag skal indsendes til
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Midskovhuset
Kenneth Madsen
tlf. 63 13 04 28

6. Valg til bestyrelsen:
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelses suppleant
Bestyrelses suppleant
Medlem til klubhus
Medl. til bladudvalg
Medl. til Midskov
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
7. Eventuelt.

Bridgespillet er meget populært.
Foto: Erling Jensen
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Birte Hviid
Arne Nielsen
Kurt Nielsen
Lily Christiansen
Bent Jacobsen
Kirsten Nielsen
Inger Jensen
Birgit Nancke
Kenneth Madsen
Jens Ljungdahl
Niels Henning Poulsen
Lotte Renbo Petersen

Afdelingen er den yngste afdeling
i OGF. Den blev etableret i 1988.
Foruden wogging har vi en stor
vifte af mange forskellige aktiviteter,
der sammen er med til at give alle
OGFs medlemmer fra de forskellige
afdelinger mulighed for at mødes til
nogle fælles oplevelser og hyggeligt
socialt samvær.
Kontingent
Pr. person: 160 kr. pr. år.

Formandens beretning
Tværidrætslig Afdeling har ca. 300
medlemmer. Afdelingen er oprettet i 1988 og den yngste i OGF. Vi
startede året 2007 med den efterhånden tilbagevendende nytårsmarch fra Flyvesandet med efterfølgende suppe i klubhuset.

Mange af vores medlemmer var
også i år med på sommerens sidste
vægtervandring – med efterfølgende vægtergudstjeneste. Den specielle woggingtur i september gik
fra Skibhusene med efterfølgende
spisning i klubhuset.

i hver måned. ”Klubaften” den første torsdag i hver måned. Herudover har vi ”samspil” og ”billard” på
programmet. Og så spiller vi ”badminton”, som foregår på Bolbro
Skole. Her er der pt. to ledige pladser.

Ved generalforsamlingen den 28.
februar blev Yrsa Larsen valgt som
formand. Også i år var der mange
woggere, der deltog i Eventyrløbet
og sluttede af med grillede pølser i
vores telt. I juni var vi på rundvisning i Johannes Larsen Museet i
Kerteminde. Spiste vores frokost i
klubhuset i Midskov og sluttede af
med en woggingtur på Fynshoved.

Den 30. september var vi på sejltur
på Odense Å – med efterfølgende
spisning på Carlslund.

Jeg vil gerne rette en tak til dem,
der altid er villige til at hjælpe med
alle de ting, der skal laves, for at det
hele kan køre godt, bl.a. med madlavning – kaffebrygning – opvask
– borddækning – oprydning osv.

Den 2. august var vi til Frøbjerg
Festspil, hvor de opførte ”Sommer
i Tyrol”.
Ø-turen foregik den 18. august og
gik til Ærø, hvor bussen kørte os
rundt på den dejlige ø.

Onsdag den 5. december woggede
vi ind til juletræet på Flakhaven. Efter hjemkomsten til klubhuset fik vi
gløgg og æbleskiver. Der er stadig
tilslutning til de almindelige woggingture – også til det nyopstartede
hold torsdag formiddag og de specielle lørdagsture i vintersæsonen.
Bridgespillet kører også fortsat
godt såvel onsdag eftermiddag som
den månedlige torsdag aften. I vinterhalvåret har vi fortsat god tilslutning til de mange faste aktiviteter.
”Syng sammen” den første mandag

Tak for godt samarbejde med
OGF´s andre afdelinger. Og tak til
alle mine bestyrelsesmedlemmer
og afdelingens repræsentanter i de
forskellige udvalg for veludført arbejde i årets løb. Sidst – men ikke
mindst – tak til alle vore medlemmer for jeres opbakning til vore arrangementer og aktiviteter. Vi håber, at vi fortsat kan byde på
interessante oplevelser.
Yrsa Larsen
Formand

Wogger i den nye klubdragt
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WOGGING
Vi wogger fire gange om ugen,
mandag og onsdag kl. 18.30 med
leder, torsdag formiddag kl. 10.00
og lørdag kl. 14.00 uden leder.
Vi inddeler os normalt i flere grupper, der wogger med følgende hastigheder:
Gr. 1 med ca. 6-7 km i timen
Gr. 2 med ca. 5-6 km i timen
Gr. 3 med ca. 4-5 km i timen.

Første gang i 2008 bliver torsdag
den 17. januar. Der spilles i klubhuset, Stadionvej 43, fra kl. 18.30 til
kl. ca. 22.30.
Deltagerpris pr. gang er 20 kr.
Kaffen er gratis.

Kontaktperson:
Bent Jensen

tlf. 66 13 39 84

Kontaktperson:
KLUBAFTEN

Verner Lund

Efter woggingturen om onsdagen
er der mulighed for at slutte af i
klubhuset evt. med lidt mad og
drikke – alt til rimelige priser.

Tværidrætslig Afdeling holder
klubaften den første torsdag i
hver vintermåned. Det foregår i
klubhuset, Stadionvej 43, og vi
starter kl. 18.30.

BRIDGE

Kontaktperson:

Vi spiller i klubhuset, Stadionvej
43, hver onsdag eftermiddag fra
kl. 13.00 til ca. kl. 17.00.

Inger Jensen

Deltagerpris pr. gang er 15 kr.
Kaffen er gratis.
Evt. nye interesserede er velkommen til at blive noteret på ventelisten.

Det foregår i klubhuset, Stadionvej
43. Kan du spille harmonika, keyboard eller et andet instrument og
har lyst til at spille sammen med
andre af vore medlemmer, så er
der mulighed for det. Der foregår
ikke nogen form for undervisning
– men der lægges megen vægt på
samspil og socialt samvær.

tlf. 66 13 39 84

SYNG-SAMMEN-AFTEN
Det foregår i klubhuset, Stadionvej 43, kl. 19.00 den første mandag i hver vintermåned.

tlf. 66 18 11 34

VINTERVANDRINGER
Vi har nu to lørdagsture tilbage i
vinter. Turene er 9-11 km og starter
alle kl. 10.00 fra følgende steder:
Lørdag den 2. februar 2008.
Rosengårdscentret, Grøn indgang,
5220 Odense SØ
Lørdag den 1. marts 2008.
Hole Skov, Korupcentret, Åbakkevej 62, 5210 Odense NV

Man skal ikke tilmeldes i forvejen
– blot møde op. Midtvejs holder vi
en kaffepause – og prisen for kaffe
med brød er 20 kr.

Alle turene er førte vandringer –
alle følges ad, og samkørsel kan
aftales.

Kontaktperson:

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:
Bent Jensen
Verner Lund
Bent Jacobsen

tlf. 66 13 39 84
tlf. 66 18 11 34
tlf. 65 92 59 98

Else Hansen

tlf. 66 14 83 01

SAMSPIL
TORSDAGS-BRIDGE
Der er også mulighed for at spille
bridge én torsdag-aften om måneden i vinterhalvåret.

Hver tirsdag kl. 10.00 kl. 12.00 i
vinterhalvåret.

Arne Nielsen
Birte og
Torben Hviid

tlf. 66 18 14 38
tlf. 66 17 08 16

TRÆNINGSDRAGTER
OG BLUSER
Alle størrelser er på lager.
Træningsdragten koster 250 kr., og
den hvide bluse koster 50 kr. Kan
købes i klubhuset onsdag aften,
henvendelse til Birte, Torben eller
Arne Nielsen.
Vores ugentlige woggingtur torsdag
formiddag har nu snart eksisteret i et
år, og der indlægges ofte et besøg af
kulturel karakter i turen. Vi har bl.a.
besøgt nogle kirker. Torsdag den
13. december besøgte vi Kramboden
i Nedergade. Foto: Torben Hviid.
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OG-Huset
...også et sted for dig

Aut. el-installatør

Alt elektrisk
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Odense Gymnastikforening
Stadionvej 43
5200 Odense V.

Festlig juletræsfest
Ca. 250 børn deltog i juletræsfesten søndag den 9. december på Risingskolen
Hvor der i 2006 deltog knap 400
børn i den traditionsrige juletræsfest på Risingskolen, var deltagelsen i i 2007 noget mindre, idet
der deltog ca. 250 børn. Vi havde

en dejlig dag med høj stemning og
godt humør, fortæller Claus Berentzen, som ikke umiddelbart kan
forklare, hvorfor deltagelsen var
mindre.

250 børn var et meget passende
antal til juletræsfesten, for så er
der god plads til alle, lød det fra
Claus Berentzen.

