Eventyret – en rekordstor succes
Der var tilmeldt knap 25.000 deltagere og aldrig har der været så
mange tilskuere ved Eventyrløbet. Vejret var endnu engang med os.
Se mere inde i bladet og på hjemmesiden. Foto: Claus Falkenby.
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Hovedafdelingen

OGF – en klub
med stor fremtid
Eventyrløbet blev en meget, meget stor
succes. Knap 25.000 tilmeldte, og aldrig har der været så mange tilskuere.
Vejret var endnu engang med os. Det
blev en rigtig god dag for OGF. En stor
tak til styregruppen og ikke mindst de
ca. 350 frivillige fra OGF, som er med
til at skabe Danmarks største motionsløb.
Jeg har nu haft nogle måneder som ny
hovedformand. Har brugt tiden til at
stikke fingre i jorden og gøre mig overvejelser om OGF´s visioner.
OGF arrangerer ikke kun med held
Eventyrløbet, men også en række øvrige flotte arrangementer. Succesen
medfører, at vi skal have drøftet, hvad
der løses frivilligt / professionelt. Det
er min vurdering, at det bliver nødvendigt de næste år at udvide bemandingen på kontoret.
Det er også nødvendigt, at vi i OGF får
en målsætningsdebat. Hvad er visionerne for udviklingen af klubben? Jeg
har selv flere.
Som stadig aktiv veteranløber er det et
stort mål, at atletik og motion bliver
enige om, at det kun er OGF, der er
medlem af Dansk Atletik Forbund, så
der kan stilles fælles hold, for eksempel hos veteranerne. Det medfører
ikke en fusion. Atletik- og motionsafdelingerne skal fortsat være to selvstændige afdelinger, med egne vedtægter,
bestyrelse og økonomi, men det er
nødvendigt med fælles navn og klubdragt. Hvilke farver klubdragten får, er
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ikke det afgørende. Jeg tror, at tiden
efterhånden er moden til denne fornuftige udvikling.
Det syv årig gamle klubhus er allerede
for lille. Der er et stort behov for at få
udvidet, og det er mit ønske, at vi hurtigt finder frem til, hvordan udvidelsen
kan finansieres, og vi kommer i gang
med byggeriet. Der er behov for det.
Medlemsdemokratiet er mig meget på
sinde, og derfor opfordrer jeg jer medlemmer til at komme med jeres besyv
til OGF´s udvikling og visioner. Kun
med jeres engagement får vi en sund
udvikling.
OGF er en forening, hvor der både skal
være elite og bredde, og vi har de bedste muligheder for at nå de bedst mulige resultater.
Jørgen Bendix Petersen
hovedformand.

Formand
Jørgen Bendix Petersen
tlf. 20679676
bendix@ogf.dk
Næstformand
Alfred Ørum
Piavænget 5
Tlf. 66 18 12 99 /
21 65 45 75
5270 Odense N
a.oerum@nalnet.dk
Kasserer
Morten Schreiner
Prinsesse Maries Allé 19
5000 Odense C
Tlf. 22 15 77 14 /
66 14 77 14
mortenschreiner@mail.dk
Sekretær
Anne Vangsø
Thomas Overskovsvej 5
5000 Odense C
Tlf. 66 13 67 38 /
23 38 85 87
frank.andersen@privat.dk
Atletik
Troels Troelsen
40 74 71 74
troelsen@cbs.dk
Motion
Karen Høybye
40 83 60 97
hybye@galnet.dk
Gymnastik
Erling Juul Hansen
66 14 47 75
ejh@pc.dk
Tværidræt
Ellen Hansen
61 66 48 15
Bladudvalget
Claus Falkenby
Tlf. 66 19 13 12
falkenby@mail.tele.dk
Medlemmer af bladudvalget,
se de enkelte afdelinger.
Klubhuset
Medlemmer af klubhusudvalget,
se de enkelte afdelinger.
Reservationer
John S. Nielsen
Tlf. 66 18 91 80
Samt www.ogf.dk
Kontor
Stadionvej 43, 5200 Odense V.
65 91 57 13 / info@ogf.dk
Kontortider tirsdag og onsdag
kl. 13-16 og torsdag kl. 13-17.
www.ogf.dk

Jørgen Bendix Petersen er stadig en
meget ihærdig veteranløber og har som
et stort mål, at det kun er OGF, som er
medlem af DAF, så der kan stilles et
fælles klubhold. Foto: Kim Gudmand.

Motionsafdelingen

Velkommen til Grænseløbet
Det 25. grænseoverskridende motionsløb i Kruså
afvikles i år lørdag den 19. september kl.14.
Løbet er et jubilæumsløb. Det bliver
afviklet for 25. gang. 5,4 km og 12
km.
Der er mange motionsløb i Danmark, men kun et hvor deltagerne
passerer den dansk-tyske grænse to
gange - oven i købet uden at vise
pas - velkommen til Grænseløbet i
Kruså!
Det første grænseløb blev afviklet i
1985. Såvel dengang som nu er det
Grænseløbets mål at arrangere et
løb af høj sportslig kvalitet, der sikrer, at såvel eliteløberen som motionisten får en sportslig og behagelig
oplevelse ved at deltage. Dertil kommer turen over grænsen uden at
vise pas. En ekstra oplevelse der er
muliggjort i samarbejde med de
dansk-tyske grænsemyndigheder.
Fra at være et lokalt løb med 336
deltagere har Grænseløbet stabiliseret sig til et løb med ca. 1.000 deltagere. Deltagere, der er mødt frem
fra hele Danmark og store dele af
Tyskland - og som aldersmæssig har

spændt fra de unge under 10 år til
de ældre over 80 år.
I anledning af jubilæet er der for alle
deltagere fra kl. 15-17 gratis ”Sønderjysk Kaffebord” med husorkesteret ”Teglsten”. Man skal huske
ved tilmeldingen at angive, om man
ønsker at deltage. Adgangsbillet vil
blive lagt i posen med startnummer.
Derudover vil der for medrejsende
og publikum, der ikke deltager i løbet, være mulighed for at købe billetter for 20 kroner hos Bager Nielsen, Padborg, Grænseløbet eller på
løbsdagen ved Informationsstanden
i forhallen.
Program for OGF’s klubtur følger
senere på opslagstavlerne, Uni og
stadion samt på OGF’s hjemmeside. Husk at reservere denne dag
– og skriv dig på tilmeldingslisten.
Dorthe Jensen & Flemming Givskud

Formand
Karen Høybye
Stenløsevej 259, 5260 Odense4 S
tlf. 40836097
hybye@galnet.dk
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
Email: Jytte.steensgaard@get2net.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Berit Christensen
Rugårdsvej 64, 1th, 5000 Odense C.
Tlf 66 11 46 27
Email: hvirvelkaer@yahoo.dk
Stein Pedersen
Kroggårdvej 77, 5270 Odense N
tlf. 66182360
Email: SLP@nal-net.dk
Eventyrløbets styregruppe
Kurt Høybye
Stenløsevej 259, 5260 Odense S
Tlf. 40 89 09 05
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
Søren Black
Tlf.51 37 15 83
Email: soeren.black@gmail.com
Midskov
Jytte Steensgaard
Tlf. 65 90 27 10
Bladudvalg
Mogens Nielsen
Tlf. 66 11 69 81
Email: men_bn@dsa-net.dk
Klubhuset
John Steen Nielsen
Tlf. 66 18 91 80
Bent Iversen
Tlf. 20200195
Email: info@ogf.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

Grænsetløbet
- hvor der løbes både
i Tyskland og Danmark uden
grænsekontrol.
Foto Flemming Givskud.
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Vi pakker i kassevis –
på is – naturligvis!
Eventyrløbet er meget mere end
Kristihimmelfartsdag med de mange
mennesker rundt på gader, veje,
parker og atletikstadion.
Eventyrløbet er også mange timers
forberedelse, og en enkelt af alle
disse forberedelser er, når der skal
pakkes startnumre og chips.
Vi bruger skøjtehallen til formålet.
Det lyder vildt! Men isen er fjernet
inden vi går i gang. Gymnastikafdelingen og Tværidrætslig-afdelingen
forpakker alle kuverter om mandagen. Det kræver ca. 100 i arbejde fra
kl. 17.00 til ca. 21.30. Styregruppen
farter rundt og sætter papkasser op
(forklaring følger), ordner startnummer og ordner forsendelseskuverter.
Tirsdag holder Motionsafdelingen
og Atletikafdelingen så deres indtog
i skøjtehallen. Her er igen ca. 110 i
gang ved pakkebordene, hvor startnumre og chips ”parres” rigtigt sammen i kuverterne. 15 andre forsor-

terer alle de pakkede kuverter i
holdnummerorden. 15 – 20 finsorterer ud i kasser. Der er sat en kasse
til hvert hold, dvs at der er ca. 650
kasser på gulvet, klar til at blive fyldt
med startnumre til holddeltagerne.
Langt de fleste deltagere i Eventyrløbet løber på et hold – så derfor
siger det sig selv, at der er rigtig
mange kuverter, der skal sorteres
ud i den rigtige kasse.
Inden hele herligheden kan sendes
ud, bliver holdkassen tjekket. Passer
holdnumre / antal m.v. med dét, der
er tilmeldt?? Hvis ja, så pakkes kuverterne i større posekuverter eller i
papkasser. De forsynes med label,
så de kan sendes ud.
Inden vi kan gå hjem efter endt arbejde, køres ALT fra skøjtehallen op
i klubhuset. Næste morgen møder
henholdsvis Post Danmark og vores
egne postbude op og begynder fordelingen til alle de forventningsfulde
deltagere.

Dette er som alt andet ved Eventyrløbet en kolossal opgave, der ikke
kunne løses uden alle de mange frivillige hjælpere, der træder til og
giver en hånd med. Det er faktisk
noget helt unikt, at vi kan løse opgaven uden at hente hjælp udefra,
men at vi kan se, at alle afdelinger
støtter op med hjælp til løsning af de
mange opgaver.
På selve Eventyrdagen har vi igen
gang i en masse frivillige hjælpere til
rutehjælpere, kontrollører ved startboksene, levende startsnor, trafikregulering (her menes MANGE gående og cyklende) i startområdet,
hjælpere i målområdet, væskeudlevering, køkken/forplejning, for- og
bagcyklere, løbskontor og infotelt,
børnepasning, børneevent, pladsformænd, værdiopbevaring og oprydningshold. Ja – mange, mange
større og mindre opgaver, der løses,
fordi alle er villige til at bruge deres
Kristihimmelfartsdag til at hjælpe
med Eventyrløbet.

TAK alle sammen – I var også
med til at give deltagerne en god
dag den 21. maj 2009, ved det 32.
Eventyrløb.
Karen Høybye

Tidligere blev foyeren ved Odense
Isstadion benyttet, men Eventyrløbet
er nu så stort, at det bare var fint, at
Den gamle skøjtehal kunne benyttes
til pakningen af kuverter.
Foto: Karen Høybye.
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Eventyrløbet 2009
Endnu engang Danmarks største
motionsløb. Nu knap 25.000 deltagere. Hvad skal det ikke ende med
fremover!
Eventyrløbet siger tusind tak til de
ca. 350 frivillige fra OGF og ca. 100
fra Hjemmeværnets Politikorps m.fl.,
der sikrede en vellykket afvikling af
arrangementet.

Starten på 5 km. Foto: Claus Falkenby.

Der var flere tilskuere end nogensinde på Odense Atletikstadion.
Foto: Claus Falkenby.

Det var et imponerende syn at se de mange mennesker, der kom
ind i opløbet på Atletikstadion. Foto: Claus Falkenby.

Starten er gået på 10 km. Foto: Claus Falkenby.

Cirkus Flik Flak underholdt børnene
i Hal 1. Foto: Erling Jensen.
Juni 2009 – Nr. 3
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Kom i form sammen med
Newline og Sportmaster Odense

SPAR 25 %

PÅ NEWLINE BEKLÆDNING

(IKKE I FORVEJEN NEDSATTE) TILBUDDET GÆLDER INDTIL D. 30 JUNI

MEDBRING DENNE SIDE V/HENVENDELSE I EN AF VORES BUTIKKER
I KONGENSGADE ElLER DALUMVEJ ODENSE

Sportmaster Odense
Dalumvej eller kongensgade
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Gymnastikafdelingen

OGF suverænt de
bedste ved Junior DM
OGF`s power tumblere vandt ikke mindre end 13 medaljer
ved Junior DM. Det blev til 4 GULD - 5 SØLV og 4 BRONZE.
Lørdag den 23. maj 2009 blev der
holdt junior DM i power tumbling i
Svendborg.
Med 200 deltagere fra 11 foreninger
blev det en hård konkurrence. OGF
have dog med ikke mindre end 36
tilmeldte gymnaster gode muligheder for at vinde nogle medaljer.
Det lykkes da også i stor stil, OGF
blev nemlig den mest vindende forening med 13 medaljer i alt.
Et så stort antal af tilmeldte gymnaster skyldes, at vi for første gang
havde vores tumbling piger med til
et Junior DM. Det var dog ikke nyt
for dem, da de har deltaget i sæsonens andre fem konkurrencer. De
var klar til at gøre deres bedste, og
de viste da også, at de har trænet
hårdt hele sæsonen og er blevet

meget dygtige. Se medaljetagerne
på side 10.
Resultaterne for resten af gymnasterne kan ses på www.dgf.dk under
tumbling og resultater.
Et stort tillykke til alle gymnasterne
med de flotte resultater.
Jeg vil også gerne sige tak til alle trænerne Daniel, Mathias, Malthe, Mikkel og Kristian for, at de gider bruge
en masse tid og kræfter på at dygtiggøre vores gymnaster.
En speciel stor tak til Daniel for det
store arbejde og engagement, du
lægger i OGF og power tumbling.
Det er sgu jeres skyld, at vi er en af
Danmarks bedste foreninger indenfor power tumbling.
Med venlig hilsen Thomas Hansen

Formand
Erling Juul Hansen
Sune Ebbesøns Vænge 36
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 75
ejh@pc.dk
Kasserer
Henrik Matthiesen
Jellingvej 11 st.tv.
5200 Odense V
Tlf. 28 14 09 65
gymnastik@ogf.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Thomas Juul Hansen
Hvidkløvervej 23
5210 Odense NV
Tlf. 66 11 43 44
khth@mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Anette Rasmussen
Rolf Krakes Vej 9
5200 Odense V
Tlf. 66122882
Bestyrelsesmedlemmer
Kasper Rasmussen
Sdr. Boulevard 190, 2. L23
5000 Odense C
Tlf. 23413988
rasmussenkasper@yahoo.com
Suppleanter
Daniel Jensen
Kørupvænget 21, 3.tv.
5230 Odense M
Tlf. 66 13 97 13
dexter_bay@hotmail.com
Katalin Kongstad
Prins Haralds Allé 18
5250 Odense SV
kongstad@bolko.dk
Bladudvalg
Mette Agerbæk
Tlf. 66 14 96 82
mma@tdcadsl.dk
Midskov driftsleder
Erling Juul Hansen
Tlf. 66 14 47 75
ejh@pc.dk
Klubhus
Claus Berentzen
Mensalgårdvænget 7
5260 Odense S
tlf.66150585
ceb@cdnet.dk
Webmaster
Erling Jensen
21 64 78 69
ej@blaesbjerghus.dk

En flok unge gymnaster ved Junior DM.
Foto: Klaus Andresen.
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David Jensen Danmarksmester
i power tumbling for 3. år i træk
David Jensen er stadigvæk Danmarks bedste tumbler,
men konkurrenterne nærmer sig.
I år blev DM i power tumbling holdt
sammen med de syv andre konkurrencediscipliner i DGF ved et stort
Gymnastik DM i Odense den 16.-17.
maj.
Lørdag var der indledende runde,
og her lå David kun nr. 2 efter Michael Nissen fra VGF 89. Det var lidt
uvant for David, da han plejer at ligge nr. 1, men det skyldes hans skade
i skulderen, så han var ikke helt på
toppen.
Søndag var der Winners Final, og
her var det de otte bedste fra indledende runde, der gik i finalen. I finalen er der frie øvelser, og man startede fra nul point, så alt kunne ske,
og vi var da også meget spændte på,
hvordan det skulle gå David. På
trods af sin skade viste David igen,
at han er Danmarks bedste. Han lavede to meget svære og flotte øvel-

ser og blev en sikker vinder af DM
titlen for 3. år i træk.
Davids næste mål er VM i Skt. Petersborg til november, hvor han er
så godt som udtaget. Først er der
lige 14 dages træningslejr i USA og
et par World Cups som forberedelse
til VM.
Et stort tillykke til David, som endnu
en gang hentede DM titlen til OGF.
Det lykkedes også OGF at vinde
bronze i holdkonkurrencen med
nogle super gode øvelser af både
Adam og Albert, som begge talte i
konkurrencen.
Adam kom faktisk på en flot 9. plads
og var reserve til finalen.
Det bliver spændende at se hans
udvikling, hvem ved, måske er han
Davids afløser.

Resultater for Junior DM (fra forrige side)
Niveau 1 drenge

Niveau 1 piger
Niveau 2 drenge
Niveau 2 piger
Niveau 3 drenge
Niveau 3 piger
Junior 5 drenge
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Benjamin Andresen
Sebastian Engstrøm
Aleksander Engstrøm
Marianne Kongstad
Andreas Fredenslund
Johannes Vikkelsø
Simone Brylle
Kasper Feddern
Mats M. Frederiksen
Michelle Frederiksen
Johanne Dickmeiss
Nikolaj Olesen
Martin Madsen

GULD
SØLV
BRONZE
GULD
SØLV
BRONZE
SØLV
GULD
BRONZE
SØLV
BRONZE
GULD
SØLV

Et stort tillykke til alle drengene.
Med venlig hilsen Thomas Hansen
En meget stolt træner

David Jensen endnu engang dansk
mester i Power Tumbling. Næste mål
er VM i Skt. Petersborg til november.
Arkivbillede. Foto: Erling Jensen.

Revision
Bogføring
Regnskab
Rådgivning
Selvangivelser
Skat

Clausens Allé 15 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 12 27 23 · Fax 66 12 27 59
Mobil 21 64 53 78 · mail.odense.vvs@ofir.dk

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!

Tlf. 70 10 78 79

Reklamebureau med speciale i
emballager, etiketter, katalogproduktion,
virksomhedsproﬁlering og webdesign
– fra ide til færdiggørelse.
PartnerHouse ApS
Wichmandsgade 5D · 5000 Odense C
www.partnerhouse.dk
00.001 PH OGF annonce 150x50.ind1 1

11/10/07 14:10:30
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Odense Atletik/OGF
Formand
Troels Troelsen
40 74 71 74
troelsen@cbs.dk
OGF´s Klubhus, Stadionvej 43
5200 Odense V.
Næstformand
Lars Utzon, Tlf. 61 14 27 56
Hannerupgårdsvej 31C, 5230 Od. M
lu@galnet.dk
Kasserer
Susanne Hedeager, Tlf. 65 95 91 32
Klaus Berntsensvej 270, 5260 Odense S
Hedeager@webspeed.dk
Seniorleder
Buster Nielsen, Tlf. 64 76 24 63
bobber_nielsen@hotmail.com
Ungdomsleder
Susanne Hedeager, Tlf. 65 95 91 32
Klaus Berntsensvej 270, 5260 Odense S
Hedeager@webspeed.dk
Veteranleder
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17, 5260 Odense S
cboersen@pc.dk
Stævneleder
Flemming Hedeager, Tlf. 65 95 91 32
Samværsleder
Alex Tesch, Tlf. 26 83 94 46
hrtesch@yahoo.dk
Buskoordinator
Se under stævneleder

Har du lyst til
at hjælpe?
Den 18. og 19. august er der igen i år
DHL Stafetten Odense på Engen i
Fruens Bøge.
Der er brug for f.eks. vejvisere,
bordopstillere, folk til udlevering af
madkurve, opsynsmænd, målzonetilsyn, osv.
Hvis du har lyst til at hjælpe under
selve arrangementet, vil det typisk
være i tidsrummet 16.30-22.00.
Hvis du har mulighed for at give en
hånd med i forberedelserne i dagtimerne og er i nogenlunde god fysisk form, er din hjælp meget velkommen. Især tirsdag den 18. og
torsdag den 20. august.
Alle hjælpere får forplejning og
t-shirt.

Hvis du har lyst til at give en hånd
med, kan du enten maile til dhlstafet@ogf.dk eller skrive dig på en af
de sedler, der hænger på opslagstavlen i klubhuset og i stadionbygningen.
Venlig hilsen Lars Utzon

Støtteforeningens formand
Jan Maintz
Bladudvalget
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17,5260 Odense S
cboersen@pc.dk
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

Holdfotograferingen er en del af konceptet ved DHL Stafetten.
Her ses 5 gæve kvinder. Foto: Flemming Wedell.
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OA/OGF har gode finalechancer
DT Elitedivision. Mænd - 1. runde - Odense den 16. maj
Efter sidste års oprykning var Elitedivisionen igen med deltagelse af
Odenses herrehold. Og en flot holdindsats på hjemmebanen betyder, at
der er gode chancer for en af de finalepladser, der går til top 6 efter to
runder. Vi indtager i øjeblikket en 6.
plads med et fornuftigt forspring
ned til AGF på 7. pladsen og blot et
halvt point op til 5. pladsen.
Den største pointsluger blev OA/
OGF’s nye nordmand Olav Røe.
Med en 2. plads i spydkast (55.31
m), en 6. plads i diskos (39.72 m) og
en 4. plads i 110m hæk (16.1 s) var
han en vigtig tilføjelse til holdet.
Også holdets nye højdespringer
Casper Slots gjorde det flot i sin debut i DT-sammenhæng med 1.92 m
og en vigtig 2. plads.
Efter en langtidsskade vendte
Kasper Stentz-Olesen tilbage til holdet med stor succes. En PR på 400
m i tiden 51.0s og en 4. plads blev
det til et resultat, der giver lovning
på meget mere fra hans side, når
sæsonen bliver lidt ældre. Når først
han bliver helt klar, kunne han godt
ligne klubbens næste løber under
de 50 sekunder.

dring og fik en 6. plads. Anders løb
også senere 1500 m i tiden 4.15.
Her var førstemanden Karsten Nielsen, som debuterede for holdet efter tidligere at have stillet op for
Esbjerg. 1500 m i tiden 4.13 og 800
m i tiden 1.58,5 var udmærkede resultater i nogle meget taktisk prægede løb.
Det flotteste sprint-resultat var uden
tvivl 4x100 m stafetten. Et hold bestående af Christian Walther Jensen,
Henrik Flarup, Jacob Schwaner og
Malthe Ludvigsen bragte depechen
i mål i tiden 43.9. En lettelse endelig
at komme under de 44 sekunder
igen, og med lidt mere rutine i skifterne kan den sagtens nå endnu
længere ned.
Dette håber vi bliver tilfældet, når 2.
runde går løs i Århus d. 14 juni. Intet
er afgjort endnu, og der er stadig et
stort stykke arbejde, før finalen er
en realitet – hjemmebanen til AGF
vil helt klart være til deres fordel. Til
gengæld har de så langt op, at den
burde køres hjem. Oven i købet ser
det langt fra umuligt ud at avancere

en plads, med Hvidovre kun et halvt
point fra os. En ting er sikkert: Det
bliver helt utroligt spændende.
Den komplette resultatliste kan ses
på Dansk Atletik Forbunds hjemmeside.
Buster Nielsen

Søren Kirketofte i crossløb.
Foto: Erik Laursen.

Søren Kirketofte har tilsyneladende
tænkt sig at gøre det til en tradition
med at sætte PR på DT-holdet. I tiden 15.20 slettede han nemlig sin
personlige rekord fra sidste års kvalifikationsmatch med 5 sekunder og
kom ind på en 7. plads i et meget
stærkt felt. En anden langløber, Anders Ludvigsen, fik også slettet en
gammel rekord, da han satte ny PR i
tiden 9.46 på 3.000 meter forhinNr. 3 – Juni 2009
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DT-KVINDERNE godt fra start
DT 1. runde. Odense 16. maj.
På trods af, at vejrguderne valgte at
lukke ned for varmen og op for regnen, og på trods af, at vores ellers så
stabile eltidsanlæg valgte at kortslutte, lige før første start skulle skydes af, ja så fik vi en ganske godkendt start på Danmarksturneringen
2009.
Det var frygtelig synd for atleterne,
at de måtte nøjes med håndstoppede tider, og stævneledelsen måtte
se mange af løbene på video bagefter for at sikre, der var givet korrekte
point. Det var to af de negative konsekvenser af dagens stævne, men
resultatmæssigt kunne Odenses
piger godt kippe med flaget og konstatere at det første store skridt mod
DT-finalen nu er taget.
En samlet fjerdeplads med 89½
point, foran SAK 77, Hvidovre,
Aabenraa og FIF. Flere af de klubber,
vi aldrig før har slået. Ja, det var status lørdag aften ved after-DT grillpartyet.
Alle pigerne gjorde det fremragende. Der var flere personlige rekorder, og de resterende sørgede alle
for en solid indsats.

To af de yngste
gjorde det godt
Det er svært at nævne nogle frem
for andre, men to af de yngste piger
vil jeg alligevel nævne separat.
Katharina Most debuterede i DTsammenhæng. Den kun 13-årige
pige (hun fylder først 14 til oktober)
havde slået sig voldsomt ved et fald
fredag aften og gik på banen med
besked om at udgå, hvis hun havde
for ondt.
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Men Katharina havde glædet sig helt
vildt til denne dag, og hun overraskede alt og alle ved at hente en
samlet 5. plads hjem i PR tiden
2.21,8 min. på 800 m. Ydermere løb
hun i dagens sidste disciplin en flot
tur på 4x400 stafetten.

Springøvelserne var holdets
fundament

niveau. I hver af de fire springdiscipliner hentede vi 6 point, og med de
ekstra 3½ for andenmanden i længde var det absolut godkendt.
Laetitia Bruun sprang med 5,24 m
op til niveau, mens Jeanette Hedeager blev næstbedste toer med 4,93
m.
I trespring kunne Jeanette ikke få tilløbet til at fungere, men 11,24 m var
alligevel nok til de 6 point.
Laetitia havde de samme problemer
i højde, og en enkelt nedrivning
sendte også hende på tredjepladsen, selv om hun sluttede på den
delte vinderhøjde 1,49 m.
Alle højdespringerne var generet af
vejret, da vi ved at flere af dem er
gode til at springe over 1,60 til daglig.
Susanne Hedeager måtte gøre
comeback i stangspring, da Christina ikke kunne springe grundet en
skade. Trods manglende træning,
lykkedes det rutinerede Susanne at
hente hele 6. point hjem til holdet.

27½ point i spring og igen i år bedste springklub af alle deltagende.
Det endda selv om det kun var de
færreste af vores springere, der
nåede op til deres normalt høje

Line Lykkehøj Albertsens formkurve
er stærkt opadgående, efter at hun
har været ude og hente ny inspiration. En PR på 12,9 sek og Laetitia

Josefine Harder debuterede sidste
år på holdet, og den dygtige ungdomshækkeløber havde i år indvilliget i at hjælpe holdet på seniorhøjden i 100 m hækkeløbet.
Josefine gennemførte i fornem stil
og lignede en gammel rutineret
hækkeløber. Hun hentede en 4.
plads hjem i tiden 16,8 sek, og Josefine blev kun slået af tre af Danmarks
absolut bedste hækkeløbere gennem de senere år og skaffede os 5
point på kontoen. Det er mange år
siden, vi har scoret så mange point i
et hækkeløb.

som andenmand med 13,1 sek.
gjorde, at sprinterne for første gang
hentede 7½ point hjem på 100 m.
På 200 m løb både Line og Helle
Mølgaard Svensson 28,1 sek.
Den tidligere håndboldstjerne Helle
er for alvor ved at blive en af vores
”stamspillere” i klubben.
Helle løb en fremragende 400 m i
tiden 64,2, og ikke mindst hendes
fantastiske førstetur på 4 x 400 m
gav løfter for fremtiden.
Simone Glad satte PR på 1500 m
med 4.50,2, og vores nye løber
Charlotte Christensen kom hjem på
5.01,5 min.
Ann Glad satte som sin datter PR
Det var på 5000 m i tiden 19.33,3
min., og vores norske islæt Maiken
Sjøholtstrand løb en nydelig 400
hæk på 71,3 min.
På 100 m hæk havde vi dagens anden debutant, da 14-årige Linda
Fløjborg gennemførte på de høje
hække i tiden 19,6 sek.
4 x 100 m stafetten løb en godkendt
4. plads hjem i tiden 53,1 sek.
I kastene hentede Caley Carter
Knudsen en anden og en tredjeplads hjem, med henholdsvis 12,66
m i kugle og 38,03 m i diskos.
Susanne hentede 2 point med 26,48
m i spyd, og Lone Sørensen gjorde
comeback i hammer og hjemførte 3
point med 28,71 m.

Alt i alt en gedigen holdindsats, og
nu gælder det bare om at tage til Århus den 14.juni og gøre arbejdet
færdig. Og det er jeg ikke i tvivl om
at vore piger gør.
Flemming Hedeager
En stolt og tilfreds holdleder

Arkivfoto af Josefine Harder der løb en
fantastisk 100 m hæk på DT-holdet.
Foto: Jeanette Hedeager.

Katharina Most ved Eventyrløbet
2009, hvor hun suverænt vandt
pigeklassen i Børneløbet.
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Begge LTU-HOLD klar til finalen
Vestdansk kvalifikationsmatch i landsturnering for ungdomshold. Langvang stadion i Randers 21. maj 2009.
På grund af en sen terminsflytning
og manglende arrangør lå årets LTUkvalifikation desværre på Kristihimmelfartsdag og kolliderede derfor
med Eventyrløbet.
Det betød, at vi i år måtte nøjes med
to hold, og her var endda også flere
afbud, da en del valgte at løbe i
Eventyrløbet i stedet.
Holdene, piger 12-15 år samt drenge
16-19 år, drog alligevel af sted til
Randers torsdag morgen med det
ene formål at kvalificere begge hold
til landsfinalen i august, og trods
mange problemer på drengeholdet
lykkedes missionen, og begge hold
er nu finaleklar.
Jacob Bo fik desværre en slem
fiberskade i trespring, men forinden
havde han hentet andenpladsen hjem
med et spring på 11,66 m.
Foto: Jeanette Hedeager.
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Pigerækken 12-15 år
Pigeholdet var på forhånd at betragte som et af de stærkeste i rækken,
men at vinde en så overbevisende
sejr over ti andre hold var lidt af en
magtdemonstration.
Lige fra start lagde Odenses piger
sig i spidsen, og derefter var der kun
en vej – fremad.
Sejren blev på 6758 point, efterfulgt
af SAK 77 med 5987 og Aabenraa
med 5829 point.
Vores pointscore var endda 60 point
højere end Amagers stærke vindere
af østkredsen.
Pigerne scorede mange flotte resultater, og her skal nævnes en lille buket af de allerbedste.

Katharina Most kom, med far som
chauffør, direkte fra en suveræn sejr
i Eventyrløbets børneløb, hvorefter
hun først løb en flot 3000 m, for
derefter at krone begivenhederne
med at vinde 800 m i tiden 2.26,88
min. En fornem tid med over 5 km i
benene.
Josefine Harder løb igen et flot hækkeløb. De 80 m blev løbet på 12,84
sek, og Josefine satte PR i diskoskast
med 29,39 m.
Sophie Roessler præsterede ligeså
et par flotte løb mod de overvejende
ældre modstandere og hentede to
fjerdepladser. 13,70 sek. på 100 m,
og 13,34 sek på 80 m hæk.
Endelig blev 4 x 100 m stafetten
nr. 2 efter SAK i tiden 52,61 sek.

En sygdomsramt Laetitia Bruun
vandt længdespring med 5,19 m, og
satte årsbedste i højde med 1,56 m.

Drengerækken 16-19 år
Allerede ved starten fra Odense
havde drengeholdet fået uforudsete
udfordringer.
En akut sygemelding samt en atlet,
der helt glemte at møde op, gjorde,
at holdet måtte ændres på flere vitale pladser. Drengene gik dog til
opgaven med ufortrødent humør,

og ved ankomst til Randers var alle
huller dækket ved omrokeringer.
Alt så nu lyst ud, men vi vidste jo
heller ikke, at to skader ville udsætte
os for endnu flere udfordringer.
I længdespring stillede vi således
med en spyd- og en diskoskaster.
Men sikke en dynamisk duo de var.
Christian Walther Jensen havde ikke
sprunget et længdespring i tre år,
men alligevel sluttede han som nr. 2
med et spring på hele 5,84 m.
Emil Mikkelsen fulgte flot trop med
5,35 m.
Magnus Vinding debuterede som
stangspringer efter kun to ganges
træning, men med Mogens Sørensen som vejleder på sidelinien, lykkedes det Magnus at komme over
de 2,60 m. Desværre blev Magnus
skadet, så han måtte undlade både
110 m hæk samt stafetten, som han
også skulle have løbet.
Kasterne gjorde næsten rent bord,
da først Jonas Neldeborg (PR med
13,25 i kugle), Thomas Jørgensen
(8,42 m i spyd), og endelig Emil Mikkelsen (PR med 44,17 i diskos) alle
vandt deres discipliner.
Andreas Lommer blev henholdsvis
nr. 2 på 1500 m (4.16,83 min) og nr.
3 på 400 m (52,38 sek), og Christian
Walther blev nr. 4 på 100 m med
12,04 sek.
I højdespring gjorde Jacob Bo He-

deager comeback med bravur. Efter
at have passeret højden 1,68 m
uden nogen nedrivninger, valgte Jacob selv at stoppe for at gøre sig klar
til det efterfølgende trespring. Da
havde han også sat PR med hele 13
cm og kunne alligevel ikke true tometerspringeren Jannik Klausen.
Jacob lagde derefter ud med 11,61
m i trespring på det forkerte ben, og
efter 1. runde førte han konkurrencen med en hel meter. Desværre gik
det så helt galt for Jacob i næste
spring. En kraftig fibersprængning
midt i springet gjorde, at han måtte
bæres fra banen og straks køres på
skadestuen.
Jacobs første spring rakte dog til en
2. plads kun 2 cm efter vinderen, så
hvad var det ikke blevet til med et
spring på det rigtige ben.
Nu stod vi så med et stafethold, der
stort set skulle bygges op på ny.
Med Jacob og Magnus skadet samt
Kevin, der ikke var mødt op, havde
vi nu kun Christian tilbage fra den
oprindelige stafet-kvartet.
To gange Andreas, Lommer og Most
var oplagte reserver, og så måtte vi
igen trække på Jonas Neldeborgs
skjulte sprintergen.
Jonas fornægtede ikke sin fortid fra
ungdomsafdelingen, og kuglestøderen løb en fornem første tur på stafetten. Vores akutte reservehold

kom hjem i tiden 48,06 sek, hvilket
var rigeligt til at konsolidere den
tredjeplads, der gav finaledeltagelse
til august.
Skive vandt foran Århus 1900, men
vores drenge ligger kun ca. 350
point efter Spartas vindere af østkredsen, så hvad kan det ikke blive
til, hvis alle mand møder friske til
start.
Stort tillykke til begge hold. Vi glæder os til finalen i august.
Susanne og Flemming Hedeager

Spydkasteren Christian klarede 5,84
m i længde, efter tre års pause uden
træning i denne disciplin.
Foto: Jeanette Hedeager.

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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Hård konkurrence
DAF Vestdanske mesterskaber i Vejen den 23. maj 2009.
3-kamp for 10-11 årige og 5-kamp for 12-13 årige.

Bagest fra venstre: Nikolaj Matthiesen, Mathias Führing Petersen, Emilie Christiansen, Sophie Roessler og Kirstine Neldeborg.
Forrest: Andreas Matthiesen, Freja Blom, Elisabeth Harnow Dorsche, Duncan Milne og Cille Høst.

Ti af vores unge atleter var i Vejen,
og de fik konkurrencen at føle i fire
meget stærkt besatte ungdomsrækker fra Jylland og Fyn.
En meget overraskende bronze i
hold blev det til vores 10-11 årige
piger og drenge. I pigerækken
imponerede Elisabeth Harnow
Dorsche med en meget flot og velfortjent 3. plads ud af 32 deltagende. Stort tillykke fra OA/OGF. Lige
efter fulgte Cille Høst og Freja Blom
på henholdsvis 6. og 8. pladsen.
I drengerækken blev det til en meget flot 8. plads til Duncan Svane
Milne og en 23. plads til Andreas
Mathiesen.
En 7. plads blev det til i hold for
vores 12-13 årige piger og drenge.
5-kampen var noget mere krævende, end de normalt er vant til, nemlig 80 meter, kugle, længde, spyd og
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600 meter. Her imponerede Sophie
Roessler med to meget flotte 1.
pladser i henholdsvis 80 meter og
længdespring. Samlet rakte det til
en flot 5. plads i den meget stærkt
besatte pigerække. Emilie Christiansen samt Kristine Neldebo fulgte
efter på 17. og 24. pladsen. Hos
drengene blev det til en 23. plads og

en 28. plads til Matias Pedersen og
Nicolai Matthiesen.
På trods af temmelig megen blæst
blev det til rigtig mange personlige
rekorder, og det lover godt for de
kommende stævner i sæsonen.
Tim Christiansen, Holdleder

Tlf. 6612 3574 · www.redtz.dk
Døckerlundsvej 33 · 5000 Odense C · e-mail: info@redtz.dk

Fynsk revanche
Landsmesterskaber 2009 CROSS DGI
Lørdag den 4. april drog enkelte løbere fra OA/OGF til Rødekro i Sønderjylland, hvor der blev holdt
landsmesterskaber i Cross løb i DGI
regi. Turen var arrangeret af DGI
Fyn, som fyldte en bus med forventningsfulde crossløbere fra hele Fyn.
Vejret viste sig heldigvis fra sin venlige side, idet foråret havde besluttet
sig for at bryde igennem netop denne lørdag. Med temperaturer på
omkring 18-20 grader endte det
med at blive en temmelig varm fornøjelse. Arrangørerne havde valgt
at lave en rute, som var en af de
værste crossruter, der længe er set.
Så hvis man synes, at enkelte af de
fynske crossruter vintersæsonen
igennem mangler rigtigt crosspræg,
så fik vi alle revanche med dette
årets sidste crossstævne.
Ruten var yderst kuperet, hvor nedløb virkede halsbrækkende, og specielt den afsluttende bakke for de
flestes vedkommende blev afviklet i
en stilart, der mest mindede om
gang.
Der var både en kort rute på 3 km,
hvor der skulle løbes en enkelt omgang, og så den lange rute på 9 km.,
hvor deltagerne skulle løbe tre omgange.

Fra klubben deltog fem børn og tre
voksne. Vores fem børn Elisabeth
Harnow Dorsche, Freja Blom, Kristian Harnow Dorsche, Kristine
Hjerrild Neldeborg og Hakim Ferguem deltog alle på den korte distance. Elisabeth og Freja løb i den
yngste gruppe op til 11 år og klarede
sig rigtig flot. Det blev til en bronzemedalje til Elisabeth, dog meget
skarpt forfulgt af Freja, som blot
sluttede 5 sekunder langsommere
på 4. pladsen. Sammen med Line
Fløe Poulsen fra Nyborg Atletik dannede pigerne hold fra DGI Fyn, og
trioen fik en flot guldmedalje. Kristian (drenge 13 år) løb også godt
og sluttede på en samlet 5. plads.
Hakim kæmpede sig ligeledes bravt
igennem distancen. Endelig fik
Kristine (piger 13 år) sammen med
sit hold fra DGI Fyn en flot guldmedalje.

Guldholdet piger 11 år.
Foto: Henrik Harnow.

De voksne gjorde børnene kunsten
efter og fik alle individuel sølvmedalje. Flemming Wedel valgte at løbe
den korte rute, mens Karin Dorsche
(kvinder 40 år) og Henning Hansen
(mænd 55 år) begge løb den lange
distance. Flemming formåede endda med sit hold fra DGI Fyn at få
guldmedalje i gruppen herrer 65-70
år.
Stævnet strakte sig over det meste
af dagen, så det var en flok trætte
løbere, der satte sig ind i bussen og
vendte hjemad mod det fynske.
Henrik Harnow.
Flemming Wedell (nummer 035) på vej ned af den
føromtalte halsbrækkende bakke. Foto: Henrik Harnow.

Elisabeths Harnow fik bronze.
Foto: Henrik Harnow.
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VETERAN

Veteranholdkamp, 1. runde

Vejle, den 18. maj

veteran-bedste fra 3 m via 3,10 m til
3,20 m, og derefter tog Morten
Kyndbøl fat. Springdommerne, der
med blot seks deltagere i øvelsen
havde regnet med en loppetjans,
måtte på overarbejde; for Morten
klarede den ene højde efter den anden i suveræn stil og sluttede sit one
man show ved at klare 4,40 m, hvilket var en tangering af legenden
Flemming Johansens danske M40rekord.
Også mange af de øvrige odenseanere leverede gode præstationer.
Såvel vor nye hovedformand Jørgen
Bendix som den mere rutinerede
Kaj Olsen løb rigtig godt på henholdsvis 1500 m og 5000 m. Det
samme gjaldt Arne Hansen, René
Lehmann og Preben Jensen på de

kortere distancer, mens Finn Malchau og Tichomir scorede gode
points i hammer og diskos. Rosa,
der er årgang 30, viste, at hun stadig
kan være med, ved at springe 2,82
m i længdespring.
Ud over vore stangspringere var der
ATB-forbedringer til Flemming Wedell, der for anden gang i år degraderede holdlederen til en andenplads, Kaj Olsen og vore to
kuglestødere, Bente Mogensen og
Poul Husum. Top tre i pointscore
blev Morten Kyndbøl (4,40 m = 951
pts), Tichomir Majercik (43,56 m i
diskos = 889 pts) og Jørgen Bendix
(1500 m på 5.07,41 = 850 pts).
Slutstillingen og flere detaljer se
hjemmesiden!
Claus

Mogens Sørensen og Morten Kyndbøl, som begge vandt sølv i hver deres aldersklasse. Mogens, der deltog i klasse M50, sprang flotte 3,80
m, mens den noget yngre Morten
klarede 4,30 m i klasse M40. Begge
blev besejret med sølle 10 cm af
henholdsvis en ungarer og en italiener. Vor tredje stangspringer, Carlo
Giorgetti, der næsten var på hjemmebane, blev nr. 5 i gruppe M55
med et spring på 2,80 m. Kjeld Chri-

stoffersen var med på både 60 m og
200 m, og på begge distancer kvalificerede han sig til semifinalen. På
200 m var han endog tæt på en finaleplads, men en fjerdeplads var så
absolut godkendt. Ikke mindst pga.
flotte tider. 8,14 sek. blev hans bedste på 60 m, mens hans 200 m tid
på 26,75 sek. faldt i det indledende
heat. Begge disse tider var dansk
indendørs rekord i aldersklassen
(M55).
Claus

2 x DM til Carlo Giorgetti og
Morten Kyndbøl i stangspring.
Ved de danske indendørs mesterskaber for veteraner, som foregik i
Snekkersten-hallen i Helsingør, havde OA/OGF to stangspringere med.

Carlo Giorgetti (M55) tangerede sit
bedste danske resultat ved at springe 3,00 m, mens Morten Kyndbøl
(M40) nåede præcis en meter højere. Begge blev sikre vindere.
Claus

Danske inderekord af René Lehmann.
Ved de danske inde-mesterskaber
for seniorer i Skive deltog OA/OGF´s

René Lehmann Pedersen på 800 m,
hvor han blev noteret for tiden
2.04,44 min. Resultatet er dansk inde-rekord i aldersgruppe M45.
Claus

Flot sæsonudlæg af OA/OGF´s veteranhold – tangering af dansk
veteranrekord.
Årets første veteranholdkamp i Vejle
var begunstiget af særdeles fint forårsvejr med lune temperaturer og
næsten ingen vind. OA/OGF´s
mixhold kvitterede for de gunstige
forhold med en fin indsats, krydret
med flotte enkeltpræstationer og en
samlet sejr knap 1200 pts foran Vejle og næsten 1500 pts foran Herning
på tredjepladsen.
Bedste øvelse, set med fynske øjne,
blev så afgjort stangspring. Efter at
de øvrige ”konkurrenter” havde givet op, forbedrede først OA/OGF´s
toskanske mester Carlo Giorgetti sit

Inde EM
Ancona, Italien, 25.-29. marts
Sølv til Mogens Sørensen og Morten Kyndbøl – To danske inderekorder af Kjeld Christoffersen.
Ved årets inde-EM for veteraner,
som blev afviklet i den italienske Ancona, havde OA/OGF fire deltagere
med, heraf tre stangspringere. De
gjorde det alle godt. Ikke mindst

DM Inde
for veteraner
Helsingør, den 15. marts

DM Inde
Skive, den 28. februar
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Tværidrætslig Afdeling
Formand
Ellen Hansen
Stadionvej 48,st,
5200 Odense V
Tlf. 61 66 48 15
eboyeh@gmail.com
Kasserer
Birte Hviid
Dragebakken 535
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 08 16 / 20 95 51 11
torbenhviid@mail.dk
Sekretær
Lily Christiansen
Læssøegade 68
5230 Odense M
Tlf. 66 14 08 45
findlily@galnet.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Bente V. Hansen
Tlf. 30 69 61 62
Gerda Rasmussen
Tlf. 21 70 73 47
Kirsten Nielsen
Tlf. 66 18 44 54 / 22 89 42 80
Povl Henrik Larsen
Tlf. 65 92 56 40 / 20 13 67 54
Afdelingens repræsentanter
Bladudvalget
Birgit Nancke
Tlf. 66 11 69 81
Email: men_bn@dsa-net.dk
Klubhuset
Inger Jensen
Tlf. 66 13 39 84
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.

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 km i timen.
Gr. 2 med ca. 5 km i timen.
Gr. 3 med ca. 4 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.

SOMMER-BRIDGE
Der er følgende 4 spilledage i sommerens løb:
Onsdag den 27. maj 2009.
Onsdag den 17. juni 2009.
Onsdag den 22. juli 2009.
Onsdag den 12. august 2009.
Der spilles i OGF’s Klubhus, Stadionvej 43, fra kl. 13.00 til ca. kl. 17.00.
Deltagerpris er 20 kr. 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.
Kontaktpersoner:
Verner Lund
tlf. 66 18 11 34
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98

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

22

Juni 2009 – Nr. 3

Deltagerprisen pr. gang er 15 kr.
Kaffen er gratis.
Efterårssæsonen indledes onsdag
den 2. september 2009.
Ønsker man at komme på ventelisten og/eller være substitut, kontakt venligst en af nedenstående
kontaktpersoner:
Kontaktpersoner:
Bent Jensen
tlf. 66 13 39 84
Verner Lund
tlf. 66 18 11 34
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98

TORSDAGS-BRIDGE
Der er også mulighed for at spille
bridge én eller to torsdag-aftener
om måneden i vinterhalvåret.
Der spilles i klubhuset, Stadionvej
43, fra kl. 18.30 til ca. kl. 22.30.
Deltagerprisen pr. gang er 20 kr.
Kaffen er gratis.
De første spilledage i efterårssæsonen er:
Torsdag den 3. september 2009 og
Torsdag den 17. september 2009.
Kontaktperson:
Bent Jensen

tlf. 66 13 39 84

KLUBAFTEN
Tværidrætslig Afdeling holder klubaften den første torsdag i hver vintermåned.
Det foregår i klubhuset, Stadionvej
43, og vi starter kl. 18.30 med at
spise vores medbragte mad.
Vi starter igen torsdag den 1. oktober 2009.
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.
Man skal ikke tilmeldes i forvejen –
blot møde op.
Midtvejs holder vi en kaffepause –
prisen for kaffe med brød er 20 kr.
Første gang i efterårssæsonen bliver
mandag den 5. oktober 2009.
Kontaktperson:
Else Hansen

tlf. 66 14 83 01

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 megen
vægt på samspil og socialt samvær.
Efterårssæsonen indledes tirsdag
den 1. september 2009.
Kontaktperson:
Verner Lund

tlf. 66 18 11 34

Træningsdragter og bluser
Træningsdragten koster 250 kr. og
den hvide bluse koster 50 kr. De kan
købes i klubhuset onsdag aften.
Henvendelse til Birte Hviid eller Bent
Jacobsen

ARRANGEMENTER:
FRØBJERG FESTSPIL
“Mød mig på Cassiopeia”, forpremiere onsdag den 5. august 2009.
Forestillingen begynder kl. 20.00.
Pris pr. billet er 80 kr. pr. medlem.
Deltagerne skal selv sørge for kørsel.
Er man interesseret i fællesspisning
af sin medbragte mad, mødes vi kl.
17.00 på parkeringspladsen.
Billetter kan købes hver onsdag i
klubhuset hos
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16
20 95 51 11
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98
28 63 36 98
Sidste dag for køb af billet er onsdag
den 22. juli 2009.

Der grilles pølser
og hygges i
TV-Afdelingens telt
ved Eventyrløbet
2009.
Foto: Birthe Hviid.
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Odense Gymnastikforening
Stadionvej 43
5200 Odense V.

Ø-TUR TIL SAMSØ
Lørdag den 15. august 2009 er
dagen for den årlige Ø-tur.
Bussen kører kl. 8.00 fra klubhuset,
Stadionvej 43, direkte til Hov, hvorfra vi sejler til Selvig.
Ankommer til Selvig kl. 11.50, hvor
en lokal guide går ombord i bussen.
Vi besøger et stort fredet område
med et fuglereservat, Ballebjerg,
som er Samsøs højeste punkt og
Nordby, hvor den medbragte frokost nydes. Her bliver der også
mulighed for en lille gåtur i byen.
Efter frokosten går turen mod øst til
Tranebjerg og Ballen Havn, som er
Samsøs store turistmagnet.
Kl. 16.00 er der afgang igen fra
Selvig mod Hov.
På færgen er foreningen vært ved
en kop kaffe og brød.
Forventet hjemkomst i Odense
kl. 19.30.
Der kan deltage 52 personer.
Prisen for turen for foreningens
medlemmer er 200 kr. Prisen for
ikke medlemmer er 300 kr.

Tilmelding/betaling onsdag aften i
klubhuset til:
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16
20 95 51 11
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98
28 63 36 98
Sidste tilmelding/betaling er onsdag
den 6. august 2009

KURSUS I FØRSTEHJÆLP/
HJERTEMASSAGE
Medlemmer af Tværidrætslig Afdeling har nu igen mulighed for at
deltage i et 2 x 3 timers kursus i
førstehjælp/hjertemassage.
Det foregår i klubhuset, Stadionvej
43, torsdag den 8. oktober 2009 og
torsdag den 22. oktober 2009
kl. 18.30.
Instruktør: Oda Heimann.
Max deltagerantal: 15 personer.
Deltagerprisen inkl. kaffen er gratis.
Tilmelding skal ske til:
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16
20 95 51 11
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98
28 63 36 98

De blå postbude fra TV-afdelingen klarede også i år at få bragt de mange kuverter
ud til firmaerne, der deltog i Eventyrløbet. Foto. Erling Jensen.

