Eventyrløbet 2008
Med over 22.000 tilmeldte blev Eventyrløbet en kanonsucces. Vejret var bare dejligt
og Kr. himmelfartdag blev endnu engang en stor oplevelse. Se mere inde i bladet.
Foto. Erling Jensen, www.blaesbjerghus.dk
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Hovedafdelingen
Dannebrog faldt ned ved Midskov
Ifølge sagnet faldt Dannebrog ned
fra himlen under slaget ved Tallinn
i Estland den 15. juni 1219.
Seancen gentog sig den 26. april
2008, da der var standerhejsning
ved Midskovhuset. Godt nok var
det rød-hvide flag kommet fint til
tops på flagstangen under afsyngningen af H.C. Andersens smukke
”I Danmark er jeg født”, men under
eftermiddagskaffen dalede det i al
ubemærkethed stille og roligt ned,
fordi en knude var gået op.

Men den lille snes fremmødte
medlemmer af Odense Gymnastikforening fik alligevel markeret, at
der nu er taget hul på en ny sæson
for klubbens smukt beliggende
træningslejr ved Gabet - indsejlingen til Odense Fjord. Og kalenderen vidner om, at huset allerede er
godt udlejet til diverse aktiviteter
og ferier.

Formand
Bjørn Madsen
Odensevej 49
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 35 03
habermassen@os.dk
Kasserer
Morten Schreiner
Prinsesse Maries Allé 19
5000 Odense C
Tlf. 66 14 77 14
Sekretær
Jette Bogh
Mensalgårdvænget 7
5260 Odense S
Tlf. 66 15 05 85
jlb@cdnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Alfred Ørum
Piavænget 5
5270 Odense N
Tlf. 66 12 18 99
a.oerum@nalnet.dk
Formand OG Huset Midskov
Thomas Juul Hansen
Tlf. 66 11 43 44
Medlemmer af Midskov-udvalget,
se de enkelte afdelinger.
O.G. Huset Midskov
Midskovhuset
Nordre Skovgyde 319
5370 Mesinge
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.

På billedet ses Midskovhusets kasserer Erling Juul Hansen med flaget og
en anden af de gamle Midskov-pionerer, Knud Erik Meier, i baggrunden.
Tekst og foto: Claus Falkenby

Reservationer
John S. Nielsen
Tlf. 66 18 91 80
Samt www.ogf.dk
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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Formand
Karen Høybye
Stenløsevej 259
5260 Odense4 S
tlf. 40836097
hybye@galnet.dk

Motionsafdelingen
BLÅ NÅL til 3 stolte herrer!
Dette billede manglede i sidste
klubblad.
Arne ”jernmand”, Tommy Mathiesen og Steen Vestergård fik i forbindelse med hovedafdelingens
generalforsamling i februar måned
tildelt foreningens blå nål.

Desværre var d’herrer ikke til stede, men måtte nøjes med et bragende bifald fra deres klubmedlemmer da de lidt forsinket fik
overrakt nålen ved klubaftenen
den 5.marts 2008.
Til lykke fra os alle – I har ærlig fortjent denne hæder.
Karen Høybye

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
Berit Christensen
Rugårdsvej 64, 1th
5000 Odense C.
Tlf 66 11 46 27
Stein Pedersen
Kroggårdvej 77
5270 Odense N
tlf. 66182360
Email: SLP@nal-net.dk
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
Helge Pedersen
Maderupvej 11
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 18 87
Flemming Givskud
Larsen Stevnsvænge 1
5220 Odense
tlf.65935593
Email: fl.givskud@gmail.com

Hvis man ser godt efter, kan man lige ane den blå nål.

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
Bent Iversen
Tlf. 20200195
Email: info@eventyrlobet.dk
www.ogf.dk
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

Eventyrløbet
Danmarks største og hyggeligste motionsløb
Vejret var endnu engang med Eventyrløbet, der fik en flot afvikling og
endnu viste, at løbet er den største
firmaevents på Fyn. Af de 22.000
deltagere var kun ca. 1.000 udenfor Fyn.

Zididada på Cykelbanen

En stor tak til de mange frivillige,
der har ydet en enorm indsats med
at få det store arrangement til at
fungere helt perfekt.

Steen Vestergaard

10 km - ad stadionvej

Ib Jensen
10 km - Første kvinde i mål
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Starten Børneløbet

Silas får pokal dr. 7-9 år.
Fotos. Erling Jensen.

DM 10 km landevej
Medaljer og flotte præstationer af løberne fra OGF-Motion.
Af Lars Ludvigsen - foto: Poul Tesch
Lørdag den 29. marts drog en række forventningsfulde OGF løbere
fra motionsafdelingen af sted til Århus for at prøve kræfter med nogle
af Danmarks bedste løbere ved DM
i 10 km landevej. I hyggeligt selskab med gode ”kolleger” fra OA/
OGF bragte den gamle bus os sikkert og hurtigt frem til ruten omkring Århus Stadion. Det gode vejr
og den lette vind fik forventningerne om gode resultater til at stige
betragteligt!
Da starten for mændenes løb gik
hen på eftermiddagen, kunne vi
alle straks mærke, at udgangstempoet var noget højere, end vi er
vant til. Et kort øjeblik tror jeg nok,
at vi var nogle stykker, der overvejede, om vi havde noget at gøre i så
stærkt et felt. Men efterhånden
som vi fandt vores egen rytme og
kunne drage fordel af de mange seriøse løbere, man kunne løbe mod

og med, fandt vi os hurtigt tilpas i
det store felt. Tilskuere der råbte
og heppede, så det var en fornøjelse – specielt omkring målområdet, som vi passerede tre gange –
bragte også fornyede kræfter.
Efter løbet kunne vi konstatere, at
alle løberne fra OGF-Motion havde
gjort det fremragende. Den største
præstation stod Ib Jensen for. Han
vandt en individuel bronzemedalje
i gruppe 50-54 år i den meget flotte
tid 35:42 min. Sammen med Søren
Dahl Mortensen (39:11) og John
Cruusberg (41:31) vandt han tillige
en sølvmedalje i holdkonkurrencen. I gruppe 45-49 år satte Lars
Ludvigsen personlig rekord i tiden
36:58 min. Sammen med Henrik
Wendt-Larsen (37.28) og Finn Nielsen (39.24) sikredes også her en
OGF sølvmedalje i holdkonkurrencen.

I sidste nummer af OGF-bladet
havde Karen Høybye en fin artikel
med overskriften ”Det skal være
sjovt at løbe” Alle os fra OGF-Motion, der deltog i Århus, kan skrive
under på, at det er det også! Både
når vi træner i hyggelige omgivelser på vores hjemmebane, men
også når vi engang i mellem tager
en tur ud i landet og mødes til et
kapløb med deltagere fra hele Danmark.

Løberne fra OGF-Motion gjorde det
godt. Bl.a. vandt Lars Ludvigsen,
Henrik Wendt-Larsen og Finn
Nielsen en hold sølvmedalje
i deres aldersgruppe.
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DM LANG CROSS
København den 24. februar
Tre modne, velmotiverede og hurtigløbende OGF´ere deltog i Dansk
Atletik Forbunds Vinterturnering
10 km cross i København.
Forventningen om guldmedaljer
var klar fra start, og kære læser – vi
blev ikke skuffede. Vi kunne stolte
hjembringe endnu en sejr til OGF
Motion. Og selv om onde tunger
påstår, at resultatet måske var en
anelse forventeligt, ja så blev der
gået til sagen fra start. Der blev
trænet på græs, indkøbt nye pigsko, og planlagt taktik.
Da den store dag oprandt, var det

De stolte vindere Ib, Thomas og Søren.

med tidlig afgang fra Odense, for
beredelserne og adskillige toiletbe
søg skulle ordnes, inden der kunne
meldes klar til kamp.

medaljer. Thomas viste evner fra
en svunden tid, kyssede nummerpigen på hånden og fik et inderligt
knus efterfulgt af et tak – godt
gået!

Ruten var hård, trængslen stor og
vi kom på podiet, og fik vore guld-

Ib, Thomas
og Søren

Grundlovsløb 2008
Vi arrangerer igen i år et løbs- og gåtræf med huset i Midskov.
Der er afgang fra KLUBHUSET kl.
13.00 med mulighed for at blive
samlet op ved Brugsen i Kochsgade, hvis der skulle være behov for
det.
Som sædvanlig vil der blive afsat

forskellige gå- og løbsruter – forskellige distancer, så der er lidt for
enhver smag og ethvert behov.
Efter eftermiddagskaffen hygger vi
os med gåture, konkurrencer eller
en ”morfar” på terrassen. Når af-

Efter et bad – så er vi klar til kaffen!!
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tensmaden er fortæret hjælper vi
hinanden med oprydning og vi kan
forvente at være hjemme i Odense
igen ca. 21.30.
Det er en meget hyggelig tur. Tilmeld jer på listerne på Stadion.

Midskov har verdens smukkeste solnedgang
Fotos. Karen Høybye

Berlin ½ Marathon
søndag d. 6. april 2008
Efter flere måneders træning oprandt endelig dagen, hvor vi skulle
af sted til Berlin. I solskin og med
højt humør mødtes vi alle 40 løbere
foran klubhuset kl. 10. Turen var i
alle detaljer vel planlagt af Flemming Givskud og med Dorthe Jensen som højrehånd. Gislev Rejser
borger jo for kvaliteten og gjorde
transporten med Christian ved rattet til en god oplevelse.
Ankom til Berlin fredag aften kl 18,
hvor vi kørte direkte ud for at hente
vore startnumre. Efter tysk ”Ordnung Muss Sein” var det overstået
på kort tid, hvorefter der var tid til
at kigge på den store udstilling med
løbeudstyr og det lykkedes da også
nogle at erhverve løbesko og tøj i
lækker kvalitet til gode priser.
Indkvartering på hotel i gå-afstand
fra Kurfürstendamm og efterfølgende aftensmad. Medbragt sang
satte mere liv i kludene og der var
fotografering a lá skolebillede.
Lørdag var til egen disposition.
Christian fra Gislev Rejser havde
”sightseeing Berlin” på programmet med besøg ved flere af Berlins
seværdigheder, og det benyttede
mange sig af. Derefter var der tid til
shopping for den, der måtte lufte
det gen. Aftensmaden blev indtaget i grupper alt efter behov. 28 var
på en italiensk restaurant ”La Cantina” i en sidegade til Kurfürstendamm.

Turens højdepunkt

digvis vise sig at blive bedre op til
starten. Christian kørte bussen så
langt han kunne til startområdet,
og vi blev sat af. Nu var vi der!
Og starten gik! Yes! Bare derud af.
For os, der aldrig tidligere havde
oplevet at løbe i Berlin, var det en
stor oplevelse. Den opbakning som
andre havde snakket så meget om,
jo det var virkeligt! Flere orkestre
leverede samba-rytmer undervejs,
foruden de mange skraller, tudehorn, personlige bannere og tilråb
var med til at ”bære os” igennem
kilometrene til målet. Oplevelsen
på ruten som fører os gennem historiske områder Brandenburger
Tor, Sieger-Søjlen med Goldene
Else var helt speciel og ved Checkpoint Charlie stod et par danskere
med en fane og så kan man godt –
selv om man løber – få lidt national
gåsehud.
Alle fik en sejr. Nogle deres livs
første ½ marathon og andre en
god tid, og to løbere i OGF – Berit
Christensen på tiden 1,39 og Jens
Jørgen Koch på tiden 1, 36. Rigtig
flotte resultater, som vi i OGF Motion ønsker tillykke med.

Alle samledes på hotellet efter løbet for at bade og klæde om til
hjemturen. Aftensmaden havde Gislev Rejser foreslået (uden kø ved
madudleveringen og uden toiletkø)
på en hyggelig kro med 3 retter
mad samt øl/vin. Ja, det var festmad!
På hjemturen havde Dorthe og
Flemming lavet en quiz om Berlin/
maraton, og der var præmier til de
rigtige løsninger. Medbragt hjemmebagt kage til både ud og hjemturen til kaffen. Godt humør hos alle
var med til at gøre hjemturen sjov
og kort.
Ankomst kl. 01.00 til Stadionvej.
Tak for en rigtig god tur, en godt
planlagt tur og tak til Flemming Givskud for initiativet og det store
planlægningsarbejde, til Dorthe
Jensen, som har hjulpet til. Også
tak til mine medløbere og til dem,
som ikke skulle løbe for opbakningen undervejs, for det gode samvær på turen.
Hilsen Lone Broholt Jensen

Odense Isstadions Cafeteria
v) Kaj Brink
Møllemarksvej 75
5210 Odense NV
Tlf. 20 14 35 03

Søndag var så hele turens højdepunkt. Vågnede op til regnvejr. Årrrh tænkte vi, men det skulle helNr. 3. Maj 2008
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SCHOU TROLDELØB 2008
309 løbere/stavgængere - heraf over en tredjedel børn deltog i årets udgave
af Schou Troldeløbet.
Det er fortsat en pæn tilslutning til
dette lille hyggelige løb, der ligger
som en godt optakt til Eventyrløbet. Voksenruten er en god blanding af skov/asfalt, der er et par
pæne stigninger, der giver lidt ekstra udfordringer til formen. Og hvis
man ellers giver sig tiden til det –
så er det en fantastisk tur i den forårsklædte skov.

Børneruten er ikke helt så spændende – det er 1½ omgang rundt
om stadion, men alle de små poder
går jo til sagen med iver og små
bitte ben, der går som trommestikker.

alle aldersgrupper og alle hastigheder. Et rigtigt familieløb.

Schou Troldeløbet blev ramt af et
tekniske uheld – det bruger vi ikke
mange gloser på (mere!), men nøjes med at glæde os over, at vi her
har et koncept, der giver plads til

Tak til alle jer frivillige der igen stillede op og lagde et par timers arbejde og dermed sikrede, at alle
havde en god aften i OGF.

”Jytterne” sørger for suppe til alle de sultne løbere

Godt tilbud
Efter afviklingen af Eventyrløbet tilbydes 5 km gang / løbetræning
hver onsdag kl. 18.30 fra Odense
Atletikstadion, hvor der er mulighed for omklædning. Samme tidspunkt hvor motionsafdelingen har
fast løbetræning.
Tempoet er det samme som ved 8
minutters træningen ved ”Løb med
Avisen”.
Instruktør bliver bl.a. Erling Jensen,
xxxx og xxx, som alle er instruktører ved ”Løb med Avisen”.
10
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Klubhuset emmede af aktivitet og
glade deltagere, der spiste suppe
efter strabadserne.

Karen Høybye

Lille træt deltager får en sodavand

Grænseløbet 2008
Bliv ”grænseoverløber” for en dag - vi ses til Grænseløbet!
Løbet er den 20. september 2008,
kl 14. og distancerne er 5,4 og 12
km.
Jeg har overtaget arrangementet
efter Jens Erik og Randi Møller. Det
er aftalt med Jens Erik, at vi mødes,
således at jeg får diverse informa-

tioner fra tidligere ture. Det betyder, at turen i år kommer til at ligne
sidste års tur, bortset fra at vi gerne
skulle undgå indbrud i bussen på
hjemturen.
Der bliver hængt tilmeldingsliste
op på opslagstavlen på stadion.

Hvis der er løbere fra Uni der er interesseret, så er I velkommen til at
kontakte mig. Det bliver først til
mølle princippet.
Tilmelding til løbet på: http://www.
graenseloebet.dk/
Flemming Givskud.

Fyn til Fods 2008 - (Coast Challenge Fyn)
Etapeløb Svendborg - Bogense 27. juli – 30. juli 2008.
For andet år afvikles Fyn til fods
etapeløb sammen med SeaChallengeFyn. Starten går fra Svendborg havn den 27. juli 2008 kl.
11.00.
Det er en sport event, der henvender sig til både woggere, stavgængere og løbere. Der gås/løbes på
de naturskønne cykelruter mellem
de fem kystbyer. Sidste år havde vi
desværre meget dårligt vejr på de
tre af etaperne, men den sidste
etape, hvor vi var flest deltagere,
var vejret med os. Det blev en dejlig tur, hvor vi afsluttede ved Bogense Kajak- og roklub med præmieoverrækkelse.
Hvis du har lyst til at vide mere om
arrangementet, kan du få en flyer
om turen, eller gå ind på www.fyntilfods.dk. Her finder du alle relevante informationer.
Flemming Givskud

Nr. 3. Maj 2008
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OGF CYKELMOTION har vist manglet os i et par år?
Men nu er vi her - ”FJERDEHOLDET”!!
Historien bag:
Vi er en tre stykker, der aftalte, at
nu skulle det være. Vi ser supermotionister tirsdag, torsdag og søndag, der samles i små flokke iført
cykeltøj, smarte cykelsko med skoovertræk som Al Capone, farvede
briller afpasset ”dagens lys” og en
racer, der kan matche ethvert cykelholds.

til. Jeg har også på en måneds tid
lært cyklen nogenlunde at kende. I
dag på søndagsturen nåede farten
op på 50 km/t. Det ville jeg ikke
have troet, jeg turde for en måned
siden. Det er sejt! Og turen nåede
op på rekordhøje - for os - 68 km.

Hvor mange er vi
og hvem er vi?

Men vi vil også være med. Vi har
efterhånden cyklerne. Men nu skal
vi lære dem at kende! Jeg købte
min til det sidste Axa Duathlon,
som Orla arrangerede. (Det er 4 år
siden) Så den er ikke ret slidt. Jeg
drømmer allerede om en ny. Når
denne her ”Ideal Tempo” til 4400
kr. ikke kan mere. Men den fungerer desværre fint. Jeg har også hørt,
at det ikke er cyklen, det kommer
an på. Men passer det nu?

Her ved starten har vi været mellem to og syv på turene. Hermed
en invitation til flere til at være med!
En aften var der en fra de ”seje”
hold, der lånte min cykelpumpe –
en Zefal ZX 3 reversible, 128 grams
– til at pumpe sin slange med. Han
kunne ikke, så jeg måtte gøre det.
Han takkede for det ved at sige: ”Ja
de gamle har kræfterne”.
Det siger lidt om, hvad de andre
anser os for. (jeg fik desværre ikke
hans navn, så jeg kunne…….)

Men det har været en fornøjelse at
komme ud at cykle. Jeg har allerede
på de endnu få ture, vi har været
på, set så meget dejlig forskelligartet fynsk natur, som jeg ikke kendte

Har 4. holdet en berettigelse? Ja,
det mener jeg. Der skal være et
hold, som man kan begynde på,
hvis man ikke kender sin formåen,
sin cykel, eller ikke er begejstret for

12
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at køre ”tæt”. Dermed ikke være
sagt, at vi skal dyrke en masse unoder, som går ud over sikkerheden
på landevejene.
Vi skal efterhånden lære de rigtige
ting, vi skal bare have tiden til det.
Ind imellem får vi besøg af en af de
”rigtige” motionister, der kører med
på en tur og lærer os at gebærde os
rigtigt. Det er vi glade for. Det behøver ikke at være hver gang, og
kun når vi er mere end en tre stykker.
Vi bliver i øvrigt ekstra glade, hvis
de tager müssli-bar eller anden bar
med til hele holdet. Vi bruger trods
vores tempo også energi. Vi er jo
fattige pensionister, nogen af os.
Det, der nok har givet os en ekstra
motivation, er den kommende Harzen-tur, som vi glæder os til. Der får
vi nok afprøvet den lille klinge!
Men forhåbentlig ikke regntøjet
som sidste gang.
Helge Pedersen
De tre seje - fra venstre
– Helge Pedersen, Kent xxxx
og Jytte Steensgaard.
Foto: Marianne Lillevang

Kig ind hos Sportmaster
og se nyhederne fra
Newline

Sport Master Odense
Sport Master Odense
Kongensgade 33, 5000 Odense C Dalumvej 15, 5250 Odense SV
tel: 66 13 40 52
Tel: 63 12 37 00

Nr. 3. Maj 2008
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BESTYRELSESOVERSIGT
for: Odense Gymnastikforening
– Gymnastikafdelingen

Gymnastikafdelingen
Af
Thomas Nielsen

Valgt den 14.02.2008

Pakning til Eventyrløbet
Som altid var det Gymnastikafdelingen, der havde ansvaret for pakningen af reklamer i kuverterne
med startnumre til Eventyrløbet.
I år var pakningen henlagt til Den
gamle Skøjtehal i Odense Isstadion,
lidt kold til at begynde med, men
ovre 100 deltagere kastede sig ud i
opgaven med det sædvanlige gode
humør. Meget flot og arbejdet gik
rask fra hånden.

Vi siger tak til alle gymnaster, forældre m. fl. Der hjalp med pakningen.
Også tak til TV afdelingen og styregruppen fra Eventyrløbet, der var
medvirkende til, at det blev en rigtig fornøjelig aften.
Erling Juul Hansen
Formand

Formand
Erling Juul Hansen
Sune Ebbesøns Vænge 36
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 75
Kasserer
Gerda Korgaard
Hermelinløkken 112
5210 Odense NV
Tlf./Fax. 65 94 31 14
korgaard@pc.dk
Bestyrelsesmedlem
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
Dennis Lund Sørensen
Anderupvænget 54
5270 Odense N
Tlf. 6618 5496
Suppleanter
Kasper Rasmussen
Sdr. Boulevard 190, 2.,L 23
5000 Odense C
Tlf. 2341 3988
Suppleanter
Anette Rasmussen
Damhusvej 4, 1.
5000 Odense C
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

Power Tumbling
OGF´s Bedste tumbler, David Jensen
blev nr. 11 ved Senior EM i Odense
OGF havde to gymnaster, David
Jensen og Jeppe Kaas med til EM i
Tumbling som blev holdt i Odense
den 28. april – 3. maj.
Det største EM nogensinde med
næsten 500 deltagere fra 29 lande,
var der lagt op til masser af god
gymnastik.
David Jensen, som er regerende
dansk mester, var Danmarks bedste bud på en finaleplacering ved
dette EM, og det blev da også meget tæt på.
David gennemførte to flotte øvelser, kikser dog lidt i første øvelse
med to dobbelte strakte saltoer og
en dobbelt lukket går han lidt ned i
sværhed i sidste spring, hvilket betyder, at han får lidt flere fradrag på
stilen og mister ca. 2.0 point på
den øvelse.
Han laver så en fantastik anden
øvelse, to dobbelte strakte saltoer
med to skruer. Det er endda første
gang, han kører denne øvelse i en
konkurrence, men meget flot og
sikkert, det viser hvilken klasse han
har.
David slutter samlet med 66.80
point på en flot 11t. plads ud af 32
deltagende kun 1.9 point fra finalen, men er reserve, hvis nogen
bliver skadet.
David var meget tilfreds, og målet
var nået. Vi have begge regnet med
en plads blandt de 15 bedste, så
det må siges at være godkendt.

Det skal blive spændende at se, om
David kan genvinde sit DM som
holdes 31. maj i Odense Idrætshal.
Det er nemlig første gang, at der
holdes et DIF godkendt DM i
Tumbling.

hårdt op mod EM og lavet mange
øvelser i træningshallen men der
var måske lidt for meget nervøsitet
til sådan en stor konkurrence.
Et stort tillykke til jer drenge med
de flotte resultater.

Jeg er nu meget sikker på at David
nok skal vinde igen, han er lige et
par spring foran de andre.

Husk!! Senior DM den 31. maj
i Odense Idrætshal konkurrencestart kl. 12.00

Jeppe Kaas var den anden gymnast
fra OGF som deltog ved EM, hvilket
betyder, at halvdelen af det danske
landshold kommer fra OGF.

OGF deltager med seks drenge, så
kom ud og heppe på dem, så vi kan
genvinde det danske mesterskab til
OGF og måske vinde holdkonkurrencen, hvilket vi har rigtig gode
muligheder for med tre stærke
drenge, David, Jeppe og Daniel.

Jeppe er flyttet til Odense for at
studere for to år siden og har valgt
at tumble i OGF, hvilket vi er glade
for, fordi Jeppe er en meget dygtig
gymnast.

EM hilsen
Thomas Hansen
En stolt træner

Jeppe nåede desværre ikke med til
VM ligesom David, da han blev skadet i december 2006 og har kæmpet sig tilbage til landsholdet og en
plads ved EM.
Jeppe lavede en flot første øvelse
med tre dobbelte saltoer ligesom
David, og de fik begge den samme
karakter 32.20 point. Jeppe kikser
desværre sin anden øvelse. Han
kommer ikke så godt ud af sin dobbelte salto med 1/1 skrue og får
kun lavet en salto med 2/1 skrue til
sidst.

Jeppe får sammenlagt
60.70 point og slutter
på en 23. plads

David Jensen blev nr. 11 ved
Senior EM og var tæt på en
finaleplads. Arkivbillede.

Lidt ærgerligt for Jeppe har trænet
Nr. 3. Maj 2008
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Odense Atletik / OGF
Susanne Hedeager årets leder – OA/OGF
ÅRETS ARRANGØRKLUB.
DAF´s årsmøde i Strib den 29. marts.

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

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

Susanne Hedeager blev kåret til
årets leder 2007 i DAF-regi.
I de 41 år prisen er blevet uddelt, er
det kun tredje gang den går til en
fynbo.
I 1971 gik den til Erik Thomsen, i
1983 til Poul-Henning Esbensen,
og så skulle der gå næsten 25 år før
den igen kom til Fyn, så vi kan konstatere, det er et fornemt selskab
Susanne nu er kommet i.

Veteranleder
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17, 5260 Odense S
cboersen@pc.dk
Stævneleder
Flemming Hedager, Tlf. 65 95 91 32
Samværsleder
Alex Tesch, Tlf. 26 83 94 46
hrtesch@yahoo.dk
Buskoordinator
Se under stævneleder
Støtteforeningens formand
Jan Maintz
Bladudvalget
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17,5260 Odense S
cboersen@pc.dk

Derudover blev OA/OGF kåret
som årets arrangørklub 2007. Dette ikke mindst for klubbens afvikling af Europa-cuppen og store-DM
indenfor godt en måned.
Klubben vil få prisen overrakt under DT-matchen søndag den 15.
juni, så her håber vi på et stort
fremmøde af klubbens trofaste
dommere og hjælpere. Det er jo
alle jer der er grundlaget for at
klubben nu modtager denne hæder.

Stævnetilmelder
Susanne Hedeager
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

Flemming Hedeager

Susanne Hedeager får overrakt DAF´s
lederpris af Martin Roald Arbøl på DAF´s
repræsentantskabsmøde.
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Næstformand
Lars Utzon, Tlf. 61 14 27 56
Hannerupgårdsvej 31C, 5230 Od. M
lu@galnet.dk

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

Ved DAF´s delegeretmøde 2008 i
Strib, blev OA/OGF hædret med
hele to priser.
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Formand
Troels Troelsen, Tlf. 66 16 16 60
Pårupvej 66, 5210 Odense NV
troelsen@cbs.dk

KLUBMESTERSKABER 1+2
Odense 27. april & 3. maj
På mange opfordringer, havde vi i
år prøvet at starte udendørssæsonen med to sammenhængende
stævner, hvor de fleste øvelser var
repræsenteret.
Det skulle give alle aktive mulighed
for at teste formen, i de discipliner
man synes var relevante.
Da det var et ønske fra de aktives
side, må vi nok konstatere at deltagerantallet, specielt til det første
stævne, ikke var imponerende,
men de der mødte op fik da et godt
fingerpeg om hvor formen ligger
lige nu. De samlede resultatlister
kan findes på hjemmesiden, men
her er et lille udpluk.
På mændenes 100 m. var der et
tæt opgør, hvor Malthe Ludvigsen
sejrede i 11,47 sek, skarpt forfulgt
af Jacob Schwaner 11,51 og Henrik
Flarup i 11,62.

Disse tre løb sammen med Matias
Ludvigsen 4 x 100 stafet i tiden
44,60 sek.
På 400 m. sejrede Søren Skovbakke med 53,11. Kim Petersen blev
to´er i 53,46 og ganske overraskende kom unge Andreas Most ind
som tre´er i 55,95 sek.
Skovbakke vandt ligeledes 1500 m
i 4.06.54, hvor Sonni Thelmark
med 4.07.89 lige netop slog stortalentet Anders Ludvigsen der kom
hjem på 4.08.59.
Hos pigerne vandt Laetitia Kim Bruun 100 m i 13,33, Nye norske Maiken Sjøholtstrand 400 m i 64,38,
og på 1500 m kom Simone Glad
hjem på 4.59.51 min.
Pigernes stafet blev løbet på 52,55
sek. af Jeanette Hedeager, Laetitia
Bruun, Leticia Bodjo og Line Lykkehøj Albertsen.

I pigernes længdespring sejrede
Laetitia med 5,10 m, fulgt af Jeanette med 4,87 m, og Josefine Harder med 4,61 m, og i trespring startede Jeanette udesæsonen med
11,27 m
Hos mændene sprang Alex Tesch
1,85 m i højde, og Mogens Sørensen klarede 3,70 m i stang.
Endelig vil jeg nævne spydkast,
hvor Allan K. Nielsen gjorde comeback med et flot resultat på 49,99
m. Unge Christian W. Jensen fik
ikke helt styr på modvinden og
måtte nøjes med 43,61 m, og hos
drenge D15 satte Jacob Bo Hedeager ny pr. med 36,00 m, på trods af
han grundet en skade kun havde
tre skridts tilløb.
Flemming Hedeager.

Atletik for en dag
Mandag den 21. april
Der deltog over 100 børn, som
bl.a. havde fornøjelsen at have
borgmester Jan Boye som starter i
hækkeløbet. Dejlig at byens borgmester viser så stor interesse for
atleitkken.
Fotos. Erling Jensen,
www.blaesbjerghus.dk

Der varmes op

Poul Jørgensen,
FYNBO Forsikring
gav Jan Boye en gave

Der blev sprunget længde

Jan Boye starter hækkeløb

DM-mangekamp
1.marts i Snekkerstenhallen
Laetitia dansk mester
Den 1.-2. marts blev der holdt danske mesterskaber i mangekamp, i
Snekkerstenhallen i Helsingør. Tidlig morgen tog tre piger af sted for
at vise Odenses faner:
Josefine Harder og Laetitia Kim
Bruun i aldersgruppen 14-15, og
Jeanette Hedeager i aldersgruppen
16-17 år. Henrik Flarup tog med
som træner og chauffør.
Dagen startede godt for alle pigerne i hækkeløb. og dagen var lagt til
gode resultater.
Laetitia fik tiden 10.37 sek. på hækken, Josefine fik 10,76 sek og Jeanette fik tiden 10.20 på den længere hæk.
Derefter skulle de yngste piger
støde kugle. Her var resultaterne
ikke optimale, men Laetitia sluttede
af med 10,62 og Josefine fik 9.08 m
med en 3 kg’s kugle. Begge piger
har stødt længere i denne sæson.
Samtidig med skulle Jeanette springe højde, og efter et slemt fald på
1.43 m, hvor hun ikke kom ind på
madrassen, men faldt lige ned på

gulvet, måtte hun nøjes med 1.46.
Dette var dog heller ikke helt optimalt, men hun beholdt sin tredjeplads efter de to øvelser.
Derefter skulle Jeanette støde kugle og her var resultatet tilfredsstillende 9.05 med en 4. kg’s kugle,
kun slået med 1 cm af den førende
Cæcilie Sams.
Efter lang ventetid skulle de yngste
piger så springe højde, og det blev
en meget lang konkurrence. Starthøjden var 1.01 m. og sluthøjden
blev 1.58 m.
Josefine startede på 1.13 og kæmpede sig med 3 cm. ad gangen op
og sluttede af med 3 RIGTIG gode
spring på 1.40.
Laetitia startede på 1.43 og måtte
efter at have ventet i lang tid tage til
takke med 1.49.
For Laetitia var det ikke et ret tilfredsstillende resultat - og nu skulle
der bare kæmpes på den sidste
øvelse – 800 m!!
Jeanette var i det første hit på
800m, og her var oddsene, at hun

skulle vinde med 4 sek. foran Maria
Svenningsen - for at blive nr. 2.
Men efter en fejldisponering af
kræfterne blev tiden meget dårlig,
og Jeanette blev endeligt nr.3.
Derefter var det Laetitia og Josefines tur, og her havde Laetitia et forspring på 100 point ned til nr. 2.
Laetitias mål var nu at løbe en god
800m, hvor hun både skulle sørge
for ikke at løbe sig træt men heller
ikke lægge for langsomt ud.
Efter en rigtig god 800 m i tiden
2.47.91 holder Laetitia sit forspring
og vinder konkurrencen med 2558
point. Nr. 2. fik 2491 point og nr. 3.
2379 point. En meget jævn konkurrence.
Josefine skulle inden 800 m. prøve
at holde sin 8’ende plads og efter
en meget lang 800m, sluttede hun
af med tiden 3.11.73 og beholdt sin
placering med 1941 point.
Jeg er som træner og aktiv rigtig
imponeret over de to piger, og håber de er med på en udendørsmangekamp også.
Jeanette Hedeager

Har du lyst til at hjælpe!
Onsdag den 20. august er der igen DHL Stafetten
Odense, på Engen i Fruens Bøge.
I år forventes over 7.000 deltagere,
og da vi jo gerne vil præsentere et
super arrangement, får vi brug for
en masse frivillige hjælpere fra
OGF.
Så hvis du ikke har tænkt dig at deltage aktivt i selve stafetten, men
gerne vil være en del af et intenst
og meget underholdende arrangement, må du meget gerne melde
18
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dig som hjælper. Om du er ung eller gammel, stor eller lille, finder vi
let en passende opgave til dig.
Vi kan bruge f.eks. vejvisere, opsyns- og service-officials, folk til
udlevering af startnumre og madkurve, information, opsætning og
oprydning, og meget andet.
Alle hjælpere får en T-shirt, samt

god forplejning i vort hjælpertelt.
Meld dig som hjælper – hellere i
dag end i morgen. Så finder vi en
opgave der passer lige til dig.

Kontakt:
Lars Utzon: 6114-2756
lu@galnet.dk eller Flemming
Hedeager: 6595-9132
hedeager@webspeed.dk

SENIOR
DM 10 km landevej
Århus den 29. marts
Andenpladser til juniorløberne
Anders Ludvigsen og Simone Glad.
Sjette runde i DAF`s vintercupturnering gjaldt samtidig årets danske
mesterskab for alle aldersklasser
på 10 km landevej, et traditionelt
mesterskab, som gennem adskillige år er blevet afviklet allerførst i
april. Løbet fandt sted på en forholdsvis flad rute nær Århus stadion (nu NRGI Park); men en generende vind gjorde, at tiderne ikke
blev helt så gode som ventet. Herrernes løb vandtes af den stærke
triatlet Rasmus Henning med tiden
30,32 min. knebent foran Jamie
Stevenson fra Blovstrød (30,33
min.) og Laust Bengtsen fra Århus
1900 (30,36 min.).

Hos de mandlige seniorer var Ronni Hansen første OA/OGF´er i mål
som nr. 25 i tiden 32,26 min. fulgt
af Søren Kirketofte (nr. 39) i 33,20
min., Karsten Kjelde i 33,27 min.
(nr. 41), Claus Sørensen i 33,57
min. (nr. 53) og Kasper Pedersen i
34,03 min. (nr. 55).
De tre førstnævnte dannede samtidig OA/OGF´s hold i yngste veterangruppe (M30), hvor det blev til
en fjerdeplads i DM. Endvidere
blev Torben Kjelde nr. fire i klasse
M35 i 33,46 min. (= nr. 44 samlet).
Øvrige resultater: se DAF´s hjemmeside!

Simone Glad

Claus

OA/OGF havde et dusin løbere til
start, og her var det først og fremmest vore to juniorløbere, der gjorde sig bemærket. Simone Glad
fulgte sidste sæsons gode takter op
ved at besætte andenpladsen hos
de kvindelige juniorer. Simone løb
på 39,23 min., og hos drengene
gjorde Anders Ludvigsen Simone
kunststykket efter ved ligeledes at
blive nr. to. Anders løb de 10 km på
33,08 min. Simones tid kan desværre ikke anerkendes til statistikken, da pigernes rute var ca. 50 m
for kort! I klassen drenge 16-17 år
opnåede Andreas Lommer en sjetteplads i 36,17 min.

Anders Ludvigsen
Fotos.
Erik Laursen,
arkivbilleder.
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DM i lang + kort cross på Bellahøj
København den 23.-24. februar
Lang cross

Kort cross

Cirkus var endnu engang kommet
til pladsen på Bellahøj. Denne gang
var det begrænset, hvad der var af
elefanter, hvorimod der var mange
hurtige gazeller! DAF har samlet
lang og kort cross på en weekend
for at følge den internationale linje,
og lørdagen bød på lang cross. Første mand i mål var chaufføren Ronni Hansen! Han leverer altid en
bundsolid præstation og kom i mål
som nummer 17 på den tunge,
men helt åbne rute uden alt for
mange bakker. De, der var, skulle
løbes igennem fem gange, så det
blev alligevel til et par højdemeter.
Næste mand i mål var Steffen Massaro, der har fået godt udbytte af
en rigtig god gang vintertræning og
kan nå fremragende resultater, når
han rammer dagen, og humøret er
i top. Efter en spurtduel, som træneren selv har taget så mange gange, måtte Steffen dog se sig slået af
Flemming Bjerre. Tredje OA/
OGF´er i mål var Daniel, der havde
debut i den rød/hvide trøje. Efter
eget udsagn var det ikke noget specielt godt løb, så vi er mange, der
glæder os til at se Daniel i topform!!
Anders lukkede leddet med en
præstation, der kan blive meget
bedre. Sygdom gjorde dog, at Anders sparede sig til søndagens løb.

Simone Glad juniormester – også
guld til drengene: Anders, Patrick
og Mads

OA/OGF-resultater:
Senior mænd - 10 km cross:
17.
29.
37.
59.

Ronni Hansen
33,50 min.
Steffen Massaro
34,59 min.
Daniel S. Andersen 35,42 min.
Anders Ludvigsen 37,35 min.
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Efter en god gang frikadeller lørdag
aften var holdet blevet væsentligt
forstærket til kort cross. Ungdommen var først i ilden, og efter en
drabelig dyst blev Ann-Sophie nr. 4
i sin aldersklasse. Den første DMmedalje ligger og lurer om hjørnet.
Drengene var de næste på banen,
og Jannick, Simon, Andreas og Victor udgjorde et meget stærkt hold,
der kun blev slået af Sparta. Dette
firkløver er noget af det råstof, der
skal skaffe nye triumfer til OA/OGF.
Simone var ene høne i kurven igen
og ville denne gang lige prøve at
føre feltet an. Det gik rigtig godt
den første km, men betød også, at
Simone fik den opfattelse, at 4 km
kan komme til at føles meeeeeget
langt!! Simone holdt dog med nød
og næppe sin guldmedalje i aldersklassen og var eneste individuelle
guldmedaljevinder fra Odense.
Stærkt Simone!!
Så var det herrernes tur, og om det
var cirkuspladsens savsmuld, der
havde lokket den løbende legende
Sonni tilbage i manegen skal være
usagt. Sonni var i hvert fald tilbage
og fik mange anerkendende kommentarer fra sidelinjen efter sin
flotte præstation, der gav ham hånerettten i Odense. Han fik sat alle
klubkammerater på plads og løb en
23. plads hjem efter at have været i
top 10 undervejs!! Ronni var klar
igen og blev næstbedste OA/
OGF´er. Anders var i omdrejninger
igen og løb i mål som nr. 41 og 3.
bedste OA/OGF´er.

Det var en fornøjelse at stå på sidelinjen og se 10 OA/OGF´ere løbe i
mål. Vi har efterhånden en ganske
god bredde i vores trup, og følger
vi bare den kurs, jeg har lagt, skal vi
nok se mange medaljer til OA/OGF
i fremtiden!
Der var faktisk også guldmedalje til
de store drenge Anders, Patrick og
Mads. Tillykke!

Senior mænd - 4 km cross:
23. Sonni Thelmark
12,55 min.
33. Ronni Hansen
13,07 min.
41. Anders Ludvigsen 13,17 min.
(nr. 4 i juniorklassen)
52. Patrick Larsen
13,38 min.
(nr. 6 i juniorklassen)
61. Kasper D. Pedersen 13,51 min.
72. Mads Morsø
14,11 min.
(nr. 9 i juniorklassen).

Junior piger – 4 km cross:
1. Simone Glad

15,44 min.

Piger 14-15 år – 4 km cross:
4. Ann-Sophie Bech

17,47 min.

Drenge 14-15år – 4 km cross:
6.
8.
13.
16.

Jannick Klitgaard
Simon Bitsch
Andreas Most
Victor Bertelsen

15,05 min.
15,36 min.
16,18 min.
17,11 min.
Bugge

Vinterturneringen – 7. runde: 10 km landevej
Herlev den 6. april
Steffen Massaro under de 33 min.
Ja, så blev det tid til den sidste runde i dette års vinterturnering. OA/
OGF havde blot fire løbere tilmeldt.
Hvornår der sidst kun har været
fire løbere fra klubben til stede under et 10 km landevejsløb i vinterturneringen, må guderne vide....
Ikke desto mindre var vi ikke den
eneste klub, der havde nedprioriteret den sidste runde, og der manglede således MANGE topnavne.
Der var blot 53, der gennemførte i
seniorklassen.
Efter en problemfri rejse ankom vi
til Herlev. Løbet var et fint arrangement, og ja, km skiltene stod rigtigt
denne gang, hvilket var en udsøgt
fornøjelse, selv om undertegnede
missede et par mellemtider under-

vejs. Ruten var bestemt ikke af den
fladeste slags, således bestod den
første km på hver runde (2,5 km
runder) stort set af én lang stigning
og endda i jævn modvind. På sidste
halvdel kunne man så bortset fra
en kortere bakke på 100m slappe
lidt af og komme til hægterne! Bedste mand blev Steffen Massaro som
havde et flot løb og kom ind i flotte
32,55 min. = PR, hvilket rakte til en
12.plads.
Dernæst Daniel Sandersen i 34,31
(plads 22), undertegnede i 34,39
(som var PR og plads 29) og Kasper
Pedersen (34,44)
(plads 31).

/Z I F

Kim Petersen

Kasper Pedersen havde
fornøjelsen i Eventyrløbet
at komme i mål lige før
den første kvinde på 10 km.
Foto. Erling Jensen.
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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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VETERAN-VM INDENDØRS
Clermont-Ferrand Frankrig 17-03-08.
Susanne stoppet af ærgerlig skade.

Ved Årets indendørs VM for veteraner, var Susanne Hedeager ene
om at forsvare OA/OGF`s farver.
Efter et fornuftigt NM på Island,
havde Susanne forhåbninger om et
endnu bedre VM, og det startede
da også fremragende i stævnets
første øvelse 5-kampen.
Susanne lagde ud med en flot 60 m
hæk i tiden 10,87 sek, hvorefter
fulgte en fremragende højdespringskonkurrence, hvor 1,45 m
var ensbetydende med dansk indendørs veteranrekord.
8,55 m i kuglestød var også godkendt, og før længdespring lå Susanne stadig i det felt, hvor medaljerne skulle uddeles.
Efter at have sprunget 4,51 m, satsede Susanne på en forbedring i sit
sidste spring, men lige før planken
satte en fiberskade sit ubarmhjertige punktum for hendes deltagelse
i stævnet, allerede her på førstedagen.
Susanne gik dog til start på 800 m
løbet, og gik to skridt før hun udgik. Dette for at få godkendt sin
danske rekord, og samtidig få godkendt mangekampen.
Selvom hun fik 0 point i sidste øvelse, var Susannes 2.920 point nok til
en samlet 6. plads ud af 12 deltagere. Ærgerligt, for med et fuldført
800 m løb, kunne Susanne igen
have blandet sig med de bedste
som hun gjorde ved VM i syvkamp
i september (Her gav det bronze).
22
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Skaden betød ligeledes, at Susanne
måtte opgive at stille op i de tre individuelle springøvelser, hun var
tilmeldt. Her havde hun specielt i
trespringskonkurrencen også haft
mulighed for at kæmpe med om
medaljerne.

Vi må håbe Susanne bliver skadefri, så hun kan revanchere sig ved
Veteran-EM i Slovenien til sommer.

Nordiske inde-veteranmesterskaber
Reykjavik den 29. februar - 2. marts
Susanne Hedeager 4-dobbelt mester

Årets nordiske inde-veteranmesterskaber, der i år fandt sted på
sagaøen Island, havde to OA/
OGF´ere til start: Bedst gik det for
Susanne Hedeager, der i klasse
K45 erobrede hele fire guld- og tre
sølvmedaljer. Guldet blev hentet
hjem i trespring (10,05 m), stangspring (2,30 m), højdespring (1,44
m) og 60 m hæk (11,13 sek.). Det
blev til sølv i længdespring (4,44
m), på 60 m (9,30 sek.) og i kugle-

stød (8,34 m). I såvel stang som
højdespring tangerede Susanne
sin egen danske veteranrekord.
OA/OGF´s anden deltager var Tichomir Majercik i klasse M60, der
stillede op i kuglestød, hvor han
besatte femtepladsen med et stød
på 11,21 m.
Flemming Hedeager
og Claus Børsen

Susanne Hedeager.
Foto. Erik Laursen, arkivbillede.

VETERAN
DM inde
Helsingør den 6. april
Morten Kyndbøl 4 m i stang
– dansk veteranrekord af Carlo Giorgetti
Årets inde-DM for veteraner var for
første gang henlagt til Snekkerstenhallen ved Helsingør, et arrangement som arrangørerne ifølge
DAF´s veteranledere slap ganske
godt fra. OA/OGF var især repræsenteret af et garvet stangspringsteam, som gjorde sig fordelagtigt
bemærket ved at erobre mesterskabet i de tre klasser, de deltog i.
Højest sprang Morten Kyndbøl, der
netop er rykket op i klasse M40,
hvor han klarede højden 4,00 m.
De 4 m er hans hidtil bedste veteranresultat. Morten deltog også

Morten Kyndbøll.
Foto. Erik Laursen, arkivbillede.

på 60 m, hvor han med tiden 8,16
sek. erobrede sølv.
I klasse M55, hvortil Carlo Giorgetti ligeledes er nyoprykket, blev
vinderhøjden 2,70 m, hvilket skulle
være dansk inde-rekord for aldersklassen. Carlo har dog sidste år
sprunget 3 m udendørs. Endelig
havde vi Mogens Sørensen med i
gruppe M45. Det blev til endnu et
mesterskab, her med højden 3,60
m. Også Mogens løb 60 m, og tiden 8,25 sek. rakte til bronze.
Claus
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Eventyrlige kenyanske løbere?
Man kan ikke andet end imponeres
over de flotte præstationer og den
æstetik, der er over de kenyanske
løbere. Men når det så er sagt, så
bør man nok også ligge kigge lidt
bag kulissen og hvorfor vi danske
semi-eliteløbere har ”glæde” af
disse løbere i sommerhalvåret – år
efter år.
Man behøver ikke at have en doktorgrad i simpel menneskelig tankegang for at se gevinsten for den
danske ”manager”, der tager disse
fem kenyanere til Danmark for at
deltage i en støvsugning af de danske pengeløb – store som små –
bare der er kontantpræmier i sigte.

Ikke overraskende blev det fire kenyanere, der vandt rub og stub ved Eventyrløbet
2008. Ronni Hansen har markante synspunkter om kenyanerens ”støvsugning” af
de præmierne ved de danske løb. Foto. Erling Jensen.

Man kunne jo anskue det således,
at omkostningsmæssigt koster det
naturligvis nogle penge at have fem
kenyanere logerende i en stald i
Ejby hen over sommeren med fri
kost og logi – og så med en T/R billet København – Nairobi.

dette ikke altid lykkedes – til stor
glæde for de fleste og til ingen gavn
for manageren. Se bare den første
uge de har været i Danmark og systematisk renset pengepræmierne
i BT ½-maraton, Eventyrløbet og
Lillebælt ½-maraton (som manageren som prikken over i’et selv har
arrangeret).

For at dette kan løbe rundt økonomisk og naturligvis give et økonomisk overskud, er det nødvendigt
at disse løbere skal rundt til alle
danske og nordtyske pengeløb for
at skabe en vis omsætning – og
dette går ofte relativt godt, selv om

Man kan spørge sig selv, hvor mange af disse penge løberne selv får
lov til at beholde? Jeg tror ikke på,
at der er noget som helst filantropi
i dette foretagende – selv om jeg
for mange år siden hørte udtalt fra
teamet bag ”at det var deres del af

Ulands hjælpen” – så har man hørt
det med! Der kan højst være tale
om, at der er nogle personer bag
med manglende evne til selv at
skabe resultater, som løber og som
så projicerer Kenyanernes resultater over på deres eget manglende
talent.
Teamet er alene eksistensberettiget i form af profit og naturligvis en
vis identitetsskabelse og mediefokus fra omgivelserne. Mon vi så
noget til disse kenyanske løbere,
hvis der alene var pengepræmier til
nationale løbere, som man kan finde ud af uden for Danmark?

Et sidste og fyldestgørende farvel
Alt vedr.
begravelse,
bisættelse,
attester,
transport
m.v.

Aftaler træffes
gerne hos Dem
Hasse Østergaard

Kærsangervænget 35 - 5550 Langeskov - tlf. 65 38 11 32, svarer altid.
www.langeskovbegravelse.dk
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Man kan hurtigt få den tanke, at det
er på grund af misundelse og den
typiske danske jantelov, at jeg skriver dette indlæg. Og det er da frit at
tænke sit - og ja, jeg misunder da
de sejre som de ofte løber med for
næsen af mig selv på 2. pladsen og
dermed manglen på præmiepenge
og æren og mediefokusen. For mig
er pengene virkelig ligegyldige,
selv om det da kunne give nogle
fede gratis byture i det odenseanske natteliv hen over året, men da
jeg indkomstmæssigt ligger blandt
de 5 % i Danmark med den højeste
indkomst, overlever jeg nok de
tabte præmiepenge. Der hvor jeg
helt klart føler mig ramt er, at der
ingen fokus er på at blive nr. 2 eller
3, og at medierne totalt ukritisk forherliger disse kenyanske løbere og
deres resultater.
Jeg ved godt, at jeg ikke kan vinde
Eventyrløbet, når jeg skal konkurrere mod den kenyanske løbemafia
fra Ejby med mine 80 – 100 km.
træning om ugen, fuldtidsjob og et
eksternt konsulentjob og et lidt for
useriøst liv i weekenderne. Og det
er da helt klart 100 % retfærdigt, at
de bedre løbere slår dem, der bare
ikke er hurtige nok. Disse kenyanske løbere er jo topprofessionelle
og lever af at løbe og laver i store
træk ikke andet end at løbe og restituere dagen lang. Jeg har intet
imod dem som personer eller deres fantastiske evne til at løbe langdistanceløb – jeg har faktisk medlidenhed med dem, når jeg ser,
hvordan de bliver brugt som instrument for økonomisk profit.
Men der hvor jeg virkelig har ondt
af disse kenyanske løbere, er, når
jeg tænker på deres fremtidsudsigter, og hvad der sker med dem, når
de kommer tilbage til Kenya igen.

De får intet ud af at være i Danmark
rent løbemæssigt – da de fleste er i
bedre form, når de kommer, end
når de tager hjem i efteråret igen.
Og rent økonomisk tror jeg det er
meget begrænset, hvad de har med
hjem fra Danmark til at skabe en
tilværelse i Kenya.
Der er tusindvis af virkelig gode løbere i Kenya, som ikke har talentet
til at leve af det på topplan – og det
er der desværre en hel del vestlige
selvskabte managere og trænere,
der vælger af profitere af. For hvad
er disse løberes alternativ – at arbejde på en fabrik til en ussel løn
eller prøve at leve af et landbrug
under virkelig svære forhold. Og
hvad sker der med de løbere, der
ikke slår igennem som løbere i
Europa – ender de på gaden i
Nairobis slumkvarter? Jeg ved det
ikke og kan intet bevise, men jeg
har ret til at tænke mit.
Og en ting er i hvert fald helt sikkert – der er ingen danske semieliteløbere, der kommer til at savne
dem. Og det må da for den nyligt
kårede
danske
mester
på
½-maraton tage noget af guldfesten, at de to kenyanske løbere
tage 1. og 2. pladsen og de fleste
præmiepenge. Det har aldrig og vil
aldrig gavne de danske løbere at
have kenyanerne som sparring under diverse løb.
Jeg synes, at jeg havde behov for at
skrive disse anskuelser ned, så andre måske også kan tænke lidt længere end den umiddelbar glæde
ved at se disse fantastiske løbere i
front af danske løb hen over sommeren – tænk på dem som andet
end bare løbere!
Ronni Hansen

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!
E-mail:
hvdatletik@tele2adsl.dk
Husk i alle tilfælde
fuldstændig postadresse.
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Dalum-Hjallese løbet
Odense den 2. marts
Flot løb af Ronni Hansen – Endnu en sejr til Sonni Thelmark

Årets første motionsløb i Odense,
det traditionelle Dalum-Hjallese
løb, fandt vanen tro sted i Hunderup-skoven på den første forårssøndag i marts. Der var fint løbevejr: ca. 8 grader, læ for vinden,
tørt føre og absolut ingen sne. Det
fine vejr havde lokket mange løbere til i sidste øjeblik; men desværre
måtte en hel del gå forgæves, da
arrangørerne efter sigende var udgået for startnumre. Således blev
der alt i alt plads til 440 deltagere,
som alle gennemførte en af de to
distancer, der kunne vælges imellem. Arrangørerne fra Odense Orienteringsklub havde - for at undgå
trafikerede veje - lagt en ny afvekslende rute på ca. 5 km, fortrinsvis
ad brede skovstier, som 10 km løberne skulle igennem to gange.
Første start var netop 10 km løbet,
hvor OA/OGF´s Ronni Hansen,
som ellers har været lidt nede et
stykke tid, viste glimrende form og
straks fra start satte konkurrenterne under pres. Ronni fik ret hurtigt
hul til sine forfølgere og øgede stille
og roligt forspringet, som ved mål
var vokset til næsten et minut. Den
tidligere vinder Karsten Kjelde formåede lige at holde Næsby-løberen Brian Schmidt bag sig, og også
på femte- og sjettepladsen var der
OA/OGF-løbere, nemlig hhv. Kasper Pedersen og Flemming Mortensen.
Hos kvinderne var Inge Jensen,
som her startede for orienteringsklubben, sikker vinder i klassen for
løbere over 50 år i den pæne tid
48,11 min.
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På 5 km distancen var OA/OGFdominansen om muligt endnu
mere udtalt, idet de fem første løbere + nr. syv alle var fra OA/OGF.
Her måtte den mangedobbelte vinder Sonni Thelmark kæmpe hårdt
for at ryste ungdommen i skikkelse
af Anders Ludvigsen og Steffen
Massaro af. Det lykkedes efter ca.
3 km, hvor det i nærheden af zoo
gik ned ad bakke, at få et afgørende
hul, som også holdt hele vejen
hjem. Sonni vandt i tiden 16,04
min. med en margin på 10 sekunder til Anders og yderligere 10 sek.
til Steffen. I det slagne felt sås bl.a.
Søren Skovbakke og Claus Bugge,
der blot løb med for træningens
skyld. - I klassen for løbere over 50
sluttede Flemming Wedell (årgang
44) som nr. seks i udmærkede
21,58 min.

Udvalgte resultater:
10 km - Herrer 18-49 år:
1.
2.
3.
5.
6.

Ronni Hansen
Karsten Kjelde
Brian Schmidt, Næsby
Kasper D. Pedersen
Flemming Mortensen

32,58 min.
33,52 min.
34,01 min.
35,16 min.
36,54 min.

10 km – Damer over 50 år:
1. Inge Jensen

48,11 min.

10 km – Drenge
til og med 17 år:
1. Anders Ludvigsen

16,14 min.

5 km – Herrer 18-49 år:
1.
2.
3.
4.

Sonni Thelmark
Steffen Massaro
Søren Skovbakke
Claus Bugge Hansen

16,04 min.
16,24 min.
16,49 min.
17,25 min.

5. René L. Pedersen
7. Peter Boas

17,53 min.
18,05 min.

5 km – Herrer over 50 år:
6. Flemming Wedell

21,58 min.
Claus

Korup halvmaraton
Langesø den 6. april
Ronni Hansen sikker toer
I fint forårsvejr havde 518 løbere
valgt at prøve kræfter på den afvekslende, men også krævende
halvmaratonrute på veje og skovstier i det vestlige Odense. Hurtigste mand blev ikke uventet den
flerdobbelte Danmarksmester i
maratonløb, Torben Juul Nielsen
fra Viking i Rønne, som sejrede i
tiden 1.10,59 t. Bedste fynbo blev
OA/OGF´s Ronni Hansen, som besatte andenpladsen med tiden
1.11,18 t, blot 19 sekunder efter
Torben Juul, men langt foran de to
Næsby-løbere Brian Schmidt og
Henrik Simonsen, der brugte hhv.
1.14,04 og 1.15,04 t. om de godt 21
km.
Claus

Langesø-løbet
Langesø den 18. april
Ronni Hansen hurtigst
i jubilæumsløbet
Store Bededag afvikledes traditionen tro forårsudgaven af det populære Langesø-løb for 75. gang. Den
ca. 7,2 km lange rute, som er næsten uændret siden starten i 1970,
løbes udelukkende på skovstier i
den smukke Langesø-skov.

Eventyrløbet
Odense den 1. maj
Ny rekord: 18.400 gennemførte

Sonni Thelmark har en god sæson.
Ses her da han blev nummer 2 i
Langesøløbet, Store Bededag.
Foto. Erling Jensen.

Meget imponerende blev det markeret, at tre af hjælperne har hjulpet ved arrangementet alle 75
gange. Poul Henning Esbensen,
som var speaker, hvilket han har
været siden 1986. Carl Pedersen,
tidtagningen og ikke mindst Erik
Thomsen. OA/OGF`s og tidligere
Frejas navnkundige atletikleder
gennem mere end en menneskealder, der nu har rundet de 85 år, og
nu har jobbet som kaffebrygger til
løbets vejvisere og øvrige hjælpere,
men må nu sige stop på grund af
dårlige knæ.
I alt 419 børn og voksne havde fundet vej til jubilæumsløbet. Hurtigste
løber var i år OA/OGF`s Ronni Hansen, som dokumenterede sin gode
form fra de tidligere forårsløb ved
at vinde i tiden 23,15 min.

Årets Eventyrløb, der som sædvanlig blev afviklet Kristi Himmelfartsdag, havde også i år maksimal
startdeltagelse med hele 22.000
tilmeldte, og heraf gennemførte
18.400 et af de to hovedløb på enten 5 eller 10 km, mens et mindre
antal deltog i børneløbet over 2,3
km. Det er ifølge løbsleder Bent
Iversen det største antal gennemførende nogen sinde.
Vejrudsigten denne dag tegnede
ellers alt andet end lovende, da der
var meldt dagsregn på løbsdagen.
Så galt gik det dog langtfra. Ganske
vist regnede det under det tidlige
børneløb; men kort efter starten af
10 km distancen tittede solen frem,
og da stierne var velpræparerede
af kommunens folk, blev det blot til
et let mudderbad de steder, hvor
der stadig lå vandpytter. Der var
efter sigende heller ingen problemer med at få tændt de mange griller efter løbet, så en rigtig folkefest
blev det også i år! Som de foregående år var de inviterede kenyanere med træningskvarter i Ejby på
Vestfyn suveræne i spidsen af felterne. På 10 km var der opvisning

af Julius Mutai, som vandt i den
flotte tid 30,44 min., mens Jane Rotich var ligeså suveræn hos kvinderne med 34,11 min. Også på 5
km distancen var der kenyanske
vindere i begge klasser.
OA/OGF havde adskillige løbere
med fremme i begge herreklasser
– i behørig afstand fra de kenyanske vindere. På 10 km blev Ronni
Hansen bedste fynbo i 32,11 min.
foran et felt på 5-6 løbere, der kunne slås om de sekundære placeringer godt et minut efter.
På den korte distance (5 km) var
kampen om de bedste placeringer
benhård, idet fem mand kom i mål
inden for 5 sekunder med Emil
Bruun og Anders Ludvigsen som
de hurtigste i spurten. Det skal
også nævnes, at Simone Glad og
mor Ann blev sikre vindere af hver
sin aldersklasse på 5 km, at Victor
Bertelsen sejrede med over et halvt
minuts forspring i børneløbet, og
at Flemming Wedell var klart bedste mand over 60 år.

Tider og placeringer i de
respektive aldersklasser:
Se resultatlisterne på Stiftstidendes
hjemmeside:
”http://www.fyens.dk”.
Claus

Claus
Ronni Hansen, foto. Erling Jensen.

Tlf. 6612 3574 · www.redtz.dk
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I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi
bedre kan forstå og handle efter dine ønsker.
Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så
hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed.
Velkommen i Sydbank!
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Tværidrætslig afdeling
Nekrolog
Bestyrelsesmedlem Torben Hviid
afgik ved døden den 23. april
2008.
Torben har kæmpet bravt mod
alvorlig sygdom de sidste år, han
blev 63 år.
Torben startede i OGF som løber,
men de sidste mange år har han
været ivrig wogger.
Nye ruter, vintervandringer, specialwoggingture, Torben prøvegik
altid turene, og han var en knag til
at finde vej. Når udflugter og ø-ture
skulle planlægges, var Torben altid
god til at finde nye ideer.
Da vor afdeling blev ejer af et digitalkamera, fik Torben opgaven at
tage billeder på ture og vandringer.
Vi er mange, som vil savne Torben.
Mange varme tanker sendes hermed til Torbens familie

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
Bente V. Hansen
tlf. 30 69 61 62
Gerda Rasmussen
Tlf. 21 70 73 47
Kirsten Nielsen
Tlf. 66 18 44 54
Ellen Hansen
Tlf. 65 91 61 33
Afdelingens repræsentanter
Bladudvalget
Birgit Nancke
Tlf. 66 11 69 81
Klubhuset
Inger Jensen
Tlf. 66 13 39 84
Midskovhuset
Kenneth Madsen
tlf. 66 13 04 28
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.

Bestyrelsen i Tværidrætslig afdeling
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WOGGING

Kontaktperson:

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.

Bent Jensen

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

ONSDAGS-BRIDGE
Vi spiller i klubhuset, Stadionvej
43, hver onsdag eftermiddag fra kl.
13.00 til ca. kl. 17.00.
Forårssæsonen er afsluttet. Efterårssæsonen starter igen onsdag
den 3. september 2008.

tlf. 66 13 39 84

SOMMER-BRIDGE:
For foreningens medlemmer er der
mulighed for at spille følgende 5
gange i sommerens løb:
Onsdag den 4. juni 2008
Onsdag den 18. juni 2008
Onsdag den 23. juli 2008
Onsdag den 6. august 2008
Onsdag den 20. august 2008.
Der spilles i OGF´s klubhus, Stadionvej 43. Deltagerpris er 20 kr. pr.
person pr. gang. Man skal ikke forhåndstilmelde sig, men blot møde
op den pågældende dag, senest kl.
12.40.
I pausen bliver der serveret kaffe/
the, men evt. brød skal medbringes. Der er hver spilledag præmie
til par nr. 1, samt en middelscorerpræmie.

Kontaktpersoner:
Bent Jensen
Verner Lund
Bent Jacobsen

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

Man skal ikke tilmeldes i forvejen
– blot møde op.
Midtvejs holder vi en kaffepause –
prisen for kaffe med brød er 20 kr.
Efterårssæsonen starter op igen
mandag den 1. september 2008.

SAMSPIL
Hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 i vinterhalvåret. 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 nu mulighed for det.
Der foregår ikke nogen form for
undervisning - men der lægges
vægt på samspil og socialt samvær.
Efterårssæsonen starter op igen
mandag den 1. september 2008

Kontaktpersoner:
Bent Jensen
Verner Lund
Bent Jacobsen

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

Kontaktperson:
Verner Lund

tlf. 66 18 11 34

TORSDAGS-BRIDGE
Der er også mulighed for at spille
bridge én eller to torsdag-aftener
om måneden i vinterhalvåret.
Forårssæsonen er også slut her. De
første spilledage i efterårssæsonen
bliver:
torsdag den 4. september 2008
kl. 18.30
torsdag den 18. september 2008
kl. 18.30
Og torsdag den 16. oktober 2008
kl. 18.30
Der spilles i klubhuset Stadionvej
43 fra kl. 18.30 til kl. ca. 22.30.
Deltagerprisen pr. gang er 20 kr.
Kaffen er gratis.
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KLUBAFTEN
Tværidrætslig afdeling holder klubaften den første torsdag i hver vintermåned.
Det foregår i klubhuset, Stadionvej
43, og starter kl. 18.30.
Forårssæsonen er også slut her.
Efterårssæsonen starter op igen
torsdag den 2. oktober 2008.

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 Hviid eller Bent Jacobsen.

Kontaktperson:
Inger Jensen

tlf. 66 13 39 84

SYNG-SAMMEN-AFTEN
Det foregår i klubhuset Stadionvej
43 kl. 19.00 – 22.00 den første
mandag i hver vintermåned.

Se mere på side 32

OG-Huset
...også et sted for dig

Aut. el-installatør

Alt elektrisk

industriteknik i/s
industri@teknik.dk
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Odense Gymnastikforening
Stadionvej 43
5200 Odense V.

Fortsættelse fra side 30

ARRANGEMENTER:
Frøbjerg Festspil – Annie get your
gun. Torsdag den 7. august 2008.
Igen i år har vi købt 50 billetter til
forpremieren.
Forestillingen begynder kl. 20.00.
Pris pr. billet er 80 kr. pr. medlem.
Deltagerne skal selv sørge for
transporten.
Er man interesseret i fællesspisning
af sin medbragte mad, mødes vi kl.
17.00 på parkeringspladsen.
Tilmelding/betaling hver onsdag i
klubhuset til
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98
Sidste tilmelding/betaling er onsdag den 23. juli 2008.

Syd til Langelandsfortet, som i dag
er et meget storslået museum.
Der er mulighed for at besøge museet eller blot gå rundt på egen
hånd. Her nyder vi kaffe og kringle,
som er inkluderet i prisen.
Efter kaffen fortsætter turen til sydspidsen af Langeland, hvor der er
mulighed for at opleve flokken af
vilde heste.

Bussen kører kl. 9.00 fra klubhuset, Stadionvej 43 mod Langeland.
Kl. 10.30 ankommer vi til Skovsgaard, hvor vi går rundt på egen hånd.
I den smukke natur nyder vi den
medbragte madkurv.
Kl. 13.00 kører bussen videre mod

Busturen er gratis, men prisen for
at deltage i spisningen er 75 kr.
Drikkevarer forventes købt i klubhuset og er for egen regning.

Forventet hjemkomst i Odense kl.
18.00.

Tilmelding/betaling til Birte Hviid
eller Bent Jacobsen i klubhuset
hver onsdag aften efter træningsturene, dog senest onsdag den 27.
august 2008.

Der kan deltage 50 personer. Prisen for turen for foreningens medlemmer er 125 kr. For evt. påhæng
er prisen 150 kr..

Evt. spørgsmål til turen kan ske ved
henvendelse til:
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98

Tilmelding/betaling onsdag aften i
klubhuset til:
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98
Sidst tilmelding/betaling er onsdag
den 6. august 2008.

Ø-tur til Sydlangeland
Lørdag den 16. august 2008 er dagen for den årlige ø-tur.

dækket bord bestående af stort
pålægsbord samt en varm ret.

Specialwoggingtur
til Sanderum/Højme

TV-afdelingens telt rejses på
cirkuspladsen til årets Eventyrløb.

Onsdag den 3. september 2008
skal vi på årets specialwoggingtur
med efterfølgende spisning i klubhuset kl. 20.15.
Kl. 18.30 kører vi med bus fra Bolbro Skole, Stadionvej 50 til Sanderum/Højme, hvorfra vi wogger ca.
7½ km hjem til klubhuset til et vel-

Der grilles pølser ved TV-afdelingens
telt ved Eventyrløbet.
Fotos. Birthe Hviid.

