Ved DM i atletik i Odense den 29. august blev Simone Glad en ﬂot dansk
mester i 3.000 meter forhindring. Hun ses her ved passagen af vandgraven.
Dagen efter vandt hun 5 km ved FAXE KONDI LØBET, så det blev en hård men
udbytterig weekend for Simone.
Læs mere om DM i atletik og FAXE KONDI LØBET inde i bladet.
Foto: Erik Laursen

Alle slags gæster,
privat fester,
ﬁrma sammenkomster
Åbningstider:
Hverdage fra kl. 17.00 · Søndag lukket

Oplev den gode smag
I det klassiske køkken på
byens nye café og restaurant.

Bordreservation
Dagligt kl. 14.00 - 17.00
Kontakt

Tlf. 66 12 00 60
kontakt@odense-teaterrestaurant .dk
www.odense-teaterrestaurant.dk

Vi glæder os til at se Dem!

Fruens Bøge Skov 7 · 5250 Odense SV
Tlf.: 65 91 11 25 · Fax: 65 91 42 86
kontakt@restaurant-carlslund.dk
www.restaurant-carlslund.dk
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Vestergade 1, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 00 20 Mail: kontakt@cafeulsted.dk
Åbningstider: Se vores hjemmeside
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Tak til de mange frivillige
Efteråret banker på, og de store
løbsarrangementer er veloverstået. I
år har der været stort pres på med
en DHL Stafet, et FAXE KONDI LØB
og DM i atletik oven i hinanden.
OGF har været i stand til at give
vore deltagere en god oplevelse ved
hjælp af en stor indsats af frivillige.
Nogle (ingen nævnt, ingen glemt)
har trukket et meget stort læs, større
end det er holdbart i længden. Vi må
have flere til at hjælpe, enten egne
medlemmer eller også tilkøbte.

Samtidig synes jeg, at nogle udfører
et så stort arbejde, at det må honoreres, ellers er det ikke holdbart.

Samarbejdet med FC Fyn
Jeg mener, at FC Fyn skal spille på
Fionia Park, men at de i øjeblikket
ikke har en fodboldforretning, som
kan fylde disse rammer ud. Indtil det
bliver tilfældet, skal vi forsøge at få
et godt og tillidsfuldt samarbejde,
hvor der skal tages hensyn til følgende forhold på Odense Atletikstadion:
1. Vi skal stadig kunne arrangere
nationale såvel som internationale atletikstævner.

2. Der skal være optimal plads til
ungdomstræningen.
3. Voksentræningen, både atletik
og motion, skal uhindret kunne
foregå.
4. Vi har som en selvfølge fortrinsret til klubhuset, som vi selv har
bygget og finansieret.
5. Vi er en klub, som er i stand til at
arrangere løbsoplevelser, som
har stor betydning for byens profilering og sundhedspolitik og
forventer en respekt og behandling, der svarer til, hvad vi yder.
Jørgen Bendix Petersen,
hovedformand.

Bøilerehauge
Begravelse ApS
Dalum-Hjallese
Begravelse

Ansgars
Begravelse

Næsby-Søhus
Begravelse

Jernbane Allé 1
Odense SV
Tlf. 66 13 24 55

Falen 45
Odense C
Tlf. 66 12 00 39

Bogensevej 56
Odense N
Tlf. 66 18 58 13

Tlf. 66 13 24 55
Erik Mortensen

www.afsked.dk

Kim Bøilerehauge

Tryghed gennem personlig vejledning
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Bravo OGF!

Den sidste weekend i august satte vor
gamle klub sig eftertrykkeligt på landkortet ved at være arrangør af to kæmpe arrangementer: De danske mesterskaber i atletik med knap 300 deltagere
og Faxe Kondi Løbet med cirka 2400
løbere - deltagerrekord.
Det mest imponerende er dog, at vi var
i stand til at skaffe hjælpere nok til begge arrangementer. Det krævede flere
hundrede frivillige på Odense Atletikstadion og på veje og stræder i bymidten. Det er fantastisk flot, at så
mange var villige til at give en hjælpen-

de hånd. At vi magtede begge arrangementer på én og samme weekend
skaber stor respekt om Odense Gymnastikforening landet over. At vi samtidig er arrangør af Danmarks suverænt
største endags motionsløb, Eventyrløbet, og en DHL-stafet i rivende udvikling - nu over to dage - gør ikke præstationen mindre.
Jeg er stolt over at være - og i nu 45 år
har været - medlem af en klub, der kan
magte alle disse store opgaver med
bravur. Selv følte jeg mig som en lidt
for tidlig julemand ved Faxe Kondi Løbet, idet jeg uddelte spurtpræmier. Det
var en ren fornøjelse. Tak til alle for
indsatsen.
Santa Claus (Falkenby).

Formand
Jørgen Bendix Petersen
tlf. 20 67 96 76
bendix@ogf.dk
Næstformand
Alfred Ørum
Tlf. 66 18 12 99 /
21 65 45 75
5270 Odense N
c.a.oerum@c.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

Juletræssalget i Ansgar anlæg

Tværidræt
Ellen Hansen
61 66 48 15

Årets juletræssalg begynder i år lørdag
den 28. november. Vil du gerne hjælpe
som sælger, hold da øje med listerne,
der ophænges i klubhuset og på atletikstadion.
Se også orienteringen på hjemmesiden.

Bladudvalget
Claus Falkenby
Tlf. 66 19 13 12
falkenby@mail.tele.dk
Medlemmer af bladudvalget,
se de enkelte afdelinger.

Tilmelding og nærmere oplysninger:

Mogens ”Rør” Nielsen
40 54 69 81
E-mail: men_bn@dsa-net.dk

Klubhuset
Medlemmer af klubhusudvalget,
se de enkelte afdelinger.
Reservationer
John S. Nielsen
Tlf. 20 72 81 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
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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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Motionsafdelingen

Formand
Karen Høybye
Stenløsevej 259, 5260 Odense 4 S
tlf. 40 83 60 97
hybye@galnet.dk

Det er ikke nok at være
et lys i sig selv !

Kasserer
Klaus Winther
Kamgårdsvej 8, 5690 Tommerup
tlf. 64 76 35 68 og 25 57 51 07
Email: ogfmotion@yahoo.dk

Mørket er over os.
Så nærmer vintermørket sig, og vi
skal igen til at tænke i trafiksikkerheden i den mørke tid.
Berit har sørget for, at vi igen i år kan
få refleksveste til den rørende sum af
50 kr.
Vestene kan – som det øvrige klubtøj
– prøves, bestilles og købes i klubhuset om onsdagen efter træning.

Vesten sikrer, at vi kan ses på lang afstand. En god og billig investering i
egen sikkerhed.
Karen Høybye

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. 66 18 23 60
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
herpe@c.dk
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
Tlf. 20 72 81 80
Bent Iversen
Tlf. 20 20 01 95
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. 72 16 75 15
Email: tommym@galnet.dk
www.ogf.dk

Hav altid en refleksvest på, når du løber i mørket. Foto: Karen Høybye.
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November
på cykel?
Cykelafdelingen
står klar med
mountainbikes –
har du lyst til
at være med?
Igen i år har vi lejet en stak MTB – så
I igen har mulighed for at prøve
kræfter med det fantastiske liv, en
motionscykelist har. Der kræves
ikke flere forhåndsfærdigheder end,
at du kan holde balancen på en cykel, at du ikke er bange for at blive
lidt beskidt, og at du ikke er bange
for at bide livet i låret.
Vi har cyklerne fra 9. til 30. november, og indtil videre vil programmet
se nogenlunde sådan ud:

14. og 15. november
Teknik og kørsel på let bane.

22. november
Orienteringsløb ved Langesø,
arrangeret af Jørgen Friis.
Udfordring for både krop og hjerne
– uha da! Sluttes af med lækker
varm suppe i klubhuset.

Det er vildt sjovt at køre på mountainbike, og så bliver man
dejlig beskidt. Her fra sidste års Juleløb. Foto: Karen Høybye.

29. november
Vi prøver kræfter med banerne på
Stige Ø.
Vi håber, at der ligesom sidste år vil
være MTB-ryttere in spe, der hopper med på én, flere eller alle ture.
Vi annoncerer tilmelding m.v., når
programmet ligger mere fast. Men
du kan da allerede nu sætte kryds i
kalenderen. Det bliver vildt sjovt!
Skipper/ Karen Høybye
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Rekorddeltagelse
i FAXE KONDI
LØBET
Der deltog i alt 2370 løbere i FAXE
KONDI LØBET den 30. august. Det
var det største antal i løbets 28 årige
historie. Løbet har været i stor udvikling de seneste år. I 2007 deltog
godt 1200 deltagere. I 2008 1573
deltagere, og for første gang var der
i år over 2.000 deltagere.
Vejret var ikke det bedste, men det
blev alligevel en festlig dag på Flakhaven og i City. Løbet blev afviklet til
stor tilfredshed, og det nye tiltag
med spurtpræmier var med til at
give løberne en ekstra oplevelse.
Jazzmusikken, som Odense Cityforening havde sponseret, gav også et
hyggeligt præg ved arrangementet.

Det regnede ind i mellem under løbet. Her ses halvmaratonløbere ad Vestergade.

Der er en stor tak til alle de mange
frivillige, der var med til at få afviklet
FAXE KONDI LØBET på bedste vis.
Resultaterne og ekstra billeder kan
ses på hjemmesiden.
Tekst og fotos: Erling Jensen.

Trods regnvejret var der mange tilskuere. Her ses en gruppe børn, der
venter på de sidste løbere i Børneløbet.
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Den festlige start på Børneløbet. Der deltog 200 børn i løbet.

Kom i form sammen med
Newline og Sportmaster Odense

GRATIS
LØBESTILSANALYSE
SPORTMASTER KONGENSGADE
TILBYDER GRATIS LØBESTILSTEST
INDEN KØB AF LØBESKO.

Sportmaster Odense
KONGENSGADE 33 5000 ODENSE C.
TLF 63123700
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Gymnastikafdelingen
Sæsonen er i fuld gang
Sæsonen er i fuld gang, og der er
stort fremmøde på alle holdene. Bestyrelsen har ved tilrettelæggelsen
bestræbt sig på, at der er mange og
varierede tilbud til børnene. Det afgørende er, at børnene finder ind på
hold, der passer med alder og niveau. Det hjælper instruktørerne til
med. Gennem udtagelse finder man
det bedste tilbud. Inden for tumbling,
som er vores største disciplin, er det
også vigtigt, at de enkelte hold såvel
for piger som drenge passer til børnene, som derved opnår glæde og
tilfredshed på holdet.
Det betyder, at det i enkelte tilfælde
kan være svært at finde det rigtige
hold, der passer til den enkeltes alder og niveau, hvilket vi naturligvis
er kede af. Men vi søger at finde løsninger til gavn og glæde for børnene.

Mor-Far-Barn holdet, Knaldperlerne,
Multigymnastik for drenge, Idrætsgymnastikken Drenge/Piger, Springfiduserne,
Mini
Aspiranterne,
Spring/rytme Pigerne, Spring/
rytme Herrer, Dame- og Herremotionsholdene er alle kommet
godt fra start.
Vore mange instruktører og ledere
er parat til at gøre sæsonen til en
god, spændende og lærerig sæson.
Vi byder endnu engang velkommen
og ser frem til vinterens arbejde.
Velkommen til vore mange trofaste
medlemmer og velkommen til de
mange nye, der har fundet vej til
OGF. Ikke mindst velkommen til vores store leder- og instruktørgruppe,
der har påtaget sig arbejdet. Jeres
engagement er den bærende kraft i
foreningens arbejde.
Erling Juul Hansen, formand

Formand
Erling Juul Hansen
Sune Ebbesøns Vænge 36
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 75
ejh@pc.dk
Kasserer
Henrik Matthiesen
Brørupvænget 10
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
Anette Rasmussen
Rolf Krakes Vej 9
5200 Odense V
Tlf. 66 12 28 82
Kasper Rasmussen
Kanslergade 32A, 1.th
5000 Odense C
Tlf. 23 41 39 88
rasmussenkasper@yahoo.com
Suppleanter
Daniel Jensen
Kørupvænget 21, 3.tv.
5230 Odense M
Tlf. 66 13 97 13
dexter_bay@hotmail.com
Hanne Thorborg
Birkedals Alle 60
5250 Odense SV
Tlf. 60 45 01 40
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.66 15 05 85
ceb@cdnet.dk
Webmaster
Erling Jensen
21 64 78 69
ej@blaesbjerghus.dk

Herremotionsholdet på Ejbyskolen
med instruktør Gerda Munch er klar
til vinterens arbejde. Vi opfordrer til,
at andre tager udfordringen op og
møder mandag og torsdag fra kl
17.15 - 18.15 eller 18.30 - 19.30.
Hvis man ikke kan begge dage, har
man mulighed for en dag om ugen.
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OG-Huset
...også et sted for dig

Tlf. +45 66 12 66 56
Tlf. +45 66 12 38 38
Havnegade 98 B
DK-5000 Odense C
www.industriteknik.dk · E-mail: pj@industriteknik.dk

Blæsbjerghus
Journalistik • Marketing • Konsulentvirksomhed
Blæsbjergvej 76 · 5462 Morud
TLf. 65 96 Tlf.
78 21
6664
· Fax.
65 96 87 66
78 69
ej@blaesbjerghus.dk · www.blaesbjerghus.dk
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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 /
20 91 54 79
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

Odense samlede

Odense Atletik/OGF nøjedes ikke
med at være en god vært for DM i atletik
Imponerende seks medaljer blev i
den fynske hovedstad efter SeniorDM den 29. - 30. august, og så stor
en medaljehøst skal vi mange år tilbage for at kunne matche. Caley
Carter Knudsen vandt guld i kuglestød med 13,02 m, og forhåndsfavoritten Simone Glad vandt 3000 m
forhindringsløb med 11.14,86.
Laetitia Kim Bruun fik sølvmedalje i
højdespring med 1,58 m, og der var
bronze til både Christina Christiansen (2,75 m) og Morten Kyndbøl

(4,25 m) i stangspring. Sidst men
ikke mindst kronede Karsten Nielsen et fremgangsrigt år med bronzemedalje på den traditionelt talstærkt besatte 800 m (1.55,69).
Selve arrangementet forløb fint.
Tidsskemaet blev holdt godt, og der
var ingen udfald i el-tiden. Vi kunne
godt have brugt lidt flere hjælpere,
især søndag, men de, der hjalp til,
ydede en fin indsats. Tak til jer alle!
Lars Utzon

Veteranleder
Claus Børsen, Tlf. 66 15 16 23
Bystævnet 17, 5260 Odense S
cboersen@pc.dk
Stævneleder
Flemming Hedeager, Tlf. 65 95 91 32 /
20 94 54 79
Klaus Bentsens Vej 270, 5260 Odense S
hedeager@webspeed.dk
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

Fire af de glade medaljevindere ses her ved træningen – fra venstre: Caley Carter
Knudsen, Karsten Nielsen, Christina Christiansen og Simone Glad. Foto: Lars Utzon.

Stævnetilmelder
Susanne Hedeager
Klubhuset
Poul Tesch, Tlf. 66 16 62 77
tesch@oncable.dk
Webmaster og statistik
Flemming Wedell
Tlf. 66 14 18 14
fw@fwfoto.dk
Materialeforvalter
Poul H. Esbensen, Tlf. 60 11 19 13
phe@biology.sdu.dk

Caley Carter Knudsen vandt guld
i kuglestød. Foto: Erik Laursen.
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Laetitia Kim Bruun fik sølv i højde.
Arkivbillede.

på medaljer!

Morten Kyndbøl har rundet 40 år,
men fik alligevel bronze i stangspring.
Foto: Lars Utzon.

Karsten Nielsen fik en flot bronze
i 800 meter. Foto: Erik Laursen.
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Afbudsramt Odensehold hjem med 18 medaljer
DM Ungdom 5.-6. september i Esbjerg
Det er mange år siden, vi kun har
haft 40 starter ved et DMU, men
mange skader og andre omstændigheder gjorde, at vi i år havde den
laveste deltagelse i mange år.
At vi så tog medaljer med hjem i
næsten halvdelen af øvelserne,
bekræfter blot vore ungdommers
potentiale.
Fem danske ungdomsmesterskaber
blev det til. Laetitia Bruun stod for to
af dem, med først 11,49 m i trespring, og efterfølgende 5,32 m i
længdespring. I begge tilfælde suveræne sejre, med resultater tæt på
hendes PR.
Laetitia vandt derudover to bronzemedaljer i højde (1,56 m) og i kugle
(11,23 m), og hun kom i finalen på
100 m.
Thomas Jørgensen vandt endelig
den forjættede DM titel i spydkast
med et kast på 51,51 m – hans næst-

14
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længste nogensinde, og så kom der
to guld hjem i forhindringsløbene.
Simone Glad vandt 2000 m distancen i tiden 7.22,15, og Anders
Ludvigsen 3000 m i 9.50,36 min.
Begge løb næsten solo i deres løb,
og Simone var derfor et stykke fra
den danske juniorrekord hun satte
14 dage tidligere ved de nordiske
U20 mesterskaber i Finland, hvor
hun løb på 7.07,34 min.
Jeanette Hedeager måtte melde afbud i favoritdisciplinen trespring
grundet problemer med ryggen, og
fra tilskuerpladsen så hun mesterskabet vundet med mere end én meter under hendes normale niveau.
Jeanette hjemtog dog tre sølvmedaljer i længde- og højdespring, samt i
4x100 m stafet for piger 19 år. Hun
og Line Lykkehøj blev suppleret af
de unge Josefine Harder og Katharina Most. Sølv var der ligeledes til

drenge 19 år på stafetten, hvor Mads
Morsø gjorde comeback, sekunderet af de yngre kræfter Magnus
Vinding, Andreas Most og Mads
Sjørslev.
Jacob Bo Hedeager genvandt sidste
års bronze i spydkast med en PR på
43,15 m, og bronze blev der ligeledes til Josefine Harder på 80 m hæk
i tiden 12,91 sek.
Katharina Most på 300 m, Jonas
Neldeborg i kugle, Emil Mikkelsen i
diskos, Simone Glad på 3000 m og
Anders Ludvigsen på 5000 m var
vores øvrige bronzemedaljetagere.
Blandt de resultater, der ikke gav
medaljer, vil jeg sluttelig gerne fremhæve Line Lykkehøjs fremragende
tid i 200 m finalen, hvor Line med
tiden 27,48 sek. skar hele 4/10 af
sin tre år gamle PR.
Flemming Hedeager.

Andreas Lommer er en af klubbens meget lovende unge løbere,
og ved DMU satte han ny PR med tiden 1.58,90 min.
Foto: Jeanette Hedeager.

Jonas Neldeborg (th.) og Jacob Bo
Hedeager (tv.) vandt begge bronze.
Jonas i kuglestød med 12,84 m, og
Jacob Bo i spydkast med 43,15 m.
Foto: Jeanette Hedeager.

Emil Mikkelsen vandt bronze i diskoskast
med 43,53 m. Foto: Jeanette Hedeager.

Line Lykkehøj satte en fornem PR på
200 m. Foto: Jeanette Hedeager.
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Overraskende bronze til LTU-drengene
LTU –finalen den 15. august i Tårnby
Havde nogen spurgt mig på vejen til
Amager, havde jeg sagt, at 12-15 års
pigerne havde stor chance for at
komme hjem med medalje, mens
16-19 års drengene ville komme
hjem med en ærefuld 4. plads.
Sådan skulle det bare ikke gå, for
igen i år overraskede vores drengehold ud over alle grænser og overgik alle forventninger.
Samtidig var pigeholdet hårdt ramt
af afbud på hæk og stafet fra en nyopereret Josefine Harder, og da
Laetitia Bruun samtidig var halvsløj
og ikke kunne springe højdespring
op til vanligt niveau – ja så blev kortene pludselig helt byttet om.

13,24 sek. ikke nok. Sophie løb også
flotte 13,70 sek. på 100 m og leverede i højeste grad varen.
Laetitia kunne ikke få højdespring til
at fungere, og 1,47 m var langt under vanlig standard, og værdifulde
point gik tabt. Laetitia revancherede
så med 5,23 i længde og en flot
sidste tur på stafetten, men selv med
flere andre gode resultater på holdet måtte pigerne desværre se sig
henvist til 4. pladsen.
Blandt flere gode resultater bør
Linda Fløjborgs 23,92 m i spyd, Katharina Mosts 11.27,45 på 3000 m
samt Lara Roesslers 8,92 m i kugle
nævnes.

Pigerne kom til finalen med den højeste pointscore, men forstærkninger hos flere af de andre hold samt
hjemmebanefordel til Amager gjorde det svært for vore piger, og med
førnævnte svækkelser var det pludselig en kamp med ryggen mod muren.

Drengene var på forhånd kun seedet som nr. 4, og om de kunne holde
denne plads var endda tvivlsomt,
men med ukuelig optimisme hos
alle blev både Århus 1900 og Korsør
passeret, så holdet igen i år fik en
overraskende, men velfortjent bronzeplacering. Thomas Jørgensen gik i
spidsen, hvor 50,61 m gav en knusende sikker sejr i spydkast. Her var
overraskelsen, at Jacob Bo Hedeager hentede en 4. plads med 41,33
m i sin debut med 800 g spyddet.

Sophie Roessler gjorde en fornem
figur som erstatning for Harder på
hækken, men oppe imod flere år ældre konkurrenter var selv en PR på

Magnus Vinding satte PR i stang
med 3,00 m umiddelbart efter at
han trods et styrt havde kæmpet sig
til 385 point på hækken.
Kevin Motzkus sprang 6,05 m i
længde og løb 11,77 sek på 100 m,
og Jacob Bo satte klubrekord med
1,71 m i højdespring.
Emil Mikkelsen kastede 42,93 m i
diskos og sprang 11,72 m i trespring.
Andreas Lommer satte stor PR på
1500 m med 4.09,34 min og løb
53,00 sek. på 400 m, og Jonas Neldeborg stødte 12,41 m i kugle.
Da 4x100 m stafetten skulle afslutte
matchen, stod drengene i den gunstige situation, at de blot skulle gennemføre uden fejl for at hjemføre de
velfortjente bronzemedaljer efter
Skive og Spartas suveræne hold.
Flemming Hedeager

Thomas Jørgensen fik en knusende
sejr i spydkast. Arkivbillede.
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VETERAN
Tre medaljer ved VM
VM for veteraner Lahti, Finland 28. juli - 3. august.
2 x sølv + 1 bronze til OA/OGF’s veteraner.
Ved det nyligt afviklede verdensmesterskab for veteraner hentede tre
af vore fire deltagere medaljer med
hjem til det fynske, og alle fire leverede superflotte resultater.
Bedst gik det for familien Sørensen
fra Tommerup, der på en og samme
dag scorede to VM-sølvmedaljer.
Torsdag den 30. juli sikrede den tidligere europamester Lone (K55) sig
en ny medalje til samlingen efter en
længere skadespause ved at kaste
den godt 7 kg tunge vægt ud på
11,43 m. Næsten samtidig overraskede vor flittige stangspringer Mogens (M50) alt og alle med nok en
sølvmedalje i sin favoritøvelse. Vinderspringet på 3,95 m betød ny PR
– hvor mange kan prale af at have
sat PR som 50-årig?
Forinden havde Susanne Hedeager
(K45) været i ilden i syvkamp. Da
Susanne er sidste års deltager i aldersgruppen, måtte en hård konkurrence kunne forventes. Alligevel
endte det ganske tæt på podiepladserne. Det blev til en jævn, solid serie på i alt 4.289 pts, som desværre
”kun” udløste en fjerdeplads. Endnu
en ”kartoffelmedalje” (= en fjerdeplads) blev det til i favoritøvelsen
trespring, hvor hun med et bedste
forsøg på 10,50 m lå til en sølvmedalje! inden sidste runde, men desværre blev snydt af et par konkurrenter til sidst. Til gengæld var der
”tur i den” i stangspring, hvor Susanne med et spring på 2,55 m forbedrede sin egen danske veteranrekord og samtidig erobrede en

overraskende, men såre velfortjent
bronzemedalje.
Endnu et par flotte præstationer
blev leveret af vor sidste deltager,
René Lehmann. Efter en sikker 800
m kvalifikation i indledende heat på
2.08,51 min. satte René (M45 – alder: 48 år) turboen på i finalen, hvor
det blev til en flot fjerdeplads i ny
personlig rekord: 2.03,96 min. To
dage senere afsluttede René den
fynske deltagelse med en fin 400 m
tid: 55,62 sek., der dog kun indbragte en beskeden 17. plads i det
stærke selskab.
Claus

Susanne Hedeager satte dansk
veteranrekord og fik bronze i
stangspring. Arkivbillede.

Mogens Sørensen
fik en flot sølvmedalje og satte
PR i stangspring. Arkivbillede.
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20 medaljer til ”de gamle”
Veteran-DM Hvidovre, den 22.-23. august.
Flot kuglestød af Jørgen Halkjær
I fint sommervejr, om end med en
del vind, afvikledes årets store individuelle veteranmesterskab i Hvidovre. Odense Atletik/OGF var repræsenteret med hele 17 deltagere,
og størsteparten kunne vende hjem
til Fyn med en eller flere medaljer
om halsen. Den samlede høst blev
dog noget mindre, end den plejer at
være, hvilket især skyldtes fravær af
de største medaljeslugere, Susanne,
Finn og Allan, ligesom formand
Troels, Kjeld og Rosa ville have pyntet på præmieskamlen.
Bedst gik det for Mogens Sørensen
med tre guld og en sølv. Mogens var
som ventet suveræn i stangspring
(3,60 m), mens han måtte kæmpe

hårdt for de øvrige placeringer. Ingen andre OA/OGF´ere vandt mere
end én øvelse. To af vore stærke kastere markerede sig med klasseresultater. Jørgen Halkjær debuterede
i klasse M50, og den noget lettere 6
kg. kugle fik en ordentlig hilsen med
på vejen af ham. Vinderstødet noteredes til 13,92 m (en forbedring af
hans årsbedste på over 1½ meter og
tæt på Tichomirs danske rekord på
14,02 m) var en stor overraskelse
for Jørgen Halkjær selv. Sumuni var
som altid suveræn i spydkast og var
med 50,53 m over 10 m bedre end
sine lokale konkurrenter. Der var
lutter OA/OGF´ere på skamlen i
denne øvelse, bl.a. et nyt medlem,
Claus Dahlmann, der var tæt på at

En halvskadet
Flemming Wedell
fik bronze på
1500 meter.
Arkivbillede.
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besejre rutinerede Mogens Sørensen.
Af de øvrige fynboer tegnede Lone
Sørensen sig for 2 x sølv i hammer
og vægt (hhv. 35,04 m og 11,63 m)
efter den evige rival Anne Jensen fra
Aalborg. Christina Christiansen debuterede som voksen i K30, hvor
hun var eneste deltager i stangspring (2,80 m), hvilket var knap så
højt som Carlo, der var ene mand i
M55 (3,00 m). Christina løb sig desuden til sølv på 200 m i tiden 28,83
sek.
Tichomir kunne på en god dag have
vundet diskoskast i M60, men måtte
her nøjes med sølv (40,20 m).
Yderligere tre sølvmedaljer tilfaldt
vore løbere. Søren Skovbakke var
ny veteranatlet i M30, hvor han skulle teste hurtigheden på 400 m
(52,55 sek.). Henning Hansen (M55)
løb 5000 m på 18.36,87 min., og
Arne Hansen i M70 fik noteret 16,32
sek. på sprinterdistancen 100 m.
Poul Husum var med i fire øvelser,
hvor de bedste som ventet blev
kasteøvelserne. Her blev det til to
gange metal (sølv i diskos med
30,04 m og bronze i kugle med
9,43 m).
Til sidst endnu to bronzemedaljer.
Flemming Wedell var halvskadet,
men løb alligevel en tredjeplads
hjem på 1500 m i 5.47,10 min., mens
veteranleder Claus efter længere
tids fravær forsøgte sig i trespring.
8,05 m i godkendt vind var absolut
tilfredsstillende og ikke langt efter
de to gamle landsholdskæmper,
som med en masse springkraft, men
en ringe teknik, placerede sig forrest i konkurrencen.
Claus

Danske mestre igen
Veteranholdkampfinalen Glostrup,
den 6. september OA/OGF´s veteranhold
danske mestre – for fjerde gang i træk
Det var med lidt bange anelser, at
OA/OGF´s veteranhold satte kursen
mod Glostrup, der havde inviteret
landets 11 bedste klubber til at
kæmpe om såvel det østdanske som
det vestdanske holdmesterskab i
mix-rækken og ikke at forglemme
om det samlede danske mesterskab.
Fra starten var det givet, at såvel
Troels (400 m og stafet) som Susanne (længde og højdespring), sprinteren Kjeld Christoffersen og diskoskasteren Tichomir af forskellige
grunde var forhindret i at deltage.
Bedre blev det ikke af, at endnu en
sikker pointsluger, René (400 m eller 1500 m + stafet), var blevet skadet under de individuelle mesterskaber to uger tidligere.
En ret så blød start med jævne præstationer i bl.a. 400 m og højdespring betød, at OA/OGF en overgang var helt nede på femtepladsen.
Et alvorligt kiks hos Hvidovre, hvis
enlige 5000 m løber måtte udgå
uden point, vendte imidlertid om på
stillingen, så Amager, Aalborg og
noget overraskende Ben Hur pludselig var vore værste konkurrenter.
Gode præstationer af Morten Kyndbøl (4,10 i stang), Kaj (5000 m på
19.06,41 = årsbedste), Jørgen Halkjær (13,60 m i kugle) og Rosa (2,90
i længde) rettede op på den svage
start, og efter at Sumuni med et super spydkast på 51,10 m overskred
1000 points-grænsen, var OA/OGF
klart i spidsen inden stafetten. Nu
gjaldt det blot om ikke at miste depechen, så for en sikkerheds skyld
stillede vi op med hele to stafethold.

Taktikken lykkedes, og det fjerde
danske mesterskab var i hus med en
margin på godt 500 pts til forfølgerne.

Slutstillingen i toppen blev:
1. OA/OGF
2. Ben Hur
3. Amager AC
4. Aalborg A
5. Ballerup AK
6. FIF, Hillerød

9.393 pts
8.873 pts
8.814 pts
8.636 pts
8.322 pts
8.006 pts
Claus

Morten Kyndbøl lavede med
4,10 meter en god præstation
i stangspring. Arkivbillede.

Sumuni kastede over 10 meter
længere end sine konkurrenter. Ses
her i snak ved træningen med Allan
Nielsen. Arkivbillede.

Tlf. 6612 3574 · www.redtz.dk
Døckerlundsvej 33 · 5000 Odense C · e-mail: info@redtz.dk
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Solen skinner på DHL Stafetten
DHL Stafetten Odense blev en bragende succes med rekordtilmeldte
11.700 deltagere
Allerede 7. juli måtte der lukkes for
tilmeldinger og meldes udsolgt. De
hold, der nåede at tilmelde sig i tide,
blev belønnet med et arrangement,
der blev begunstiget af pragtfuldt
vejr begge dage, og som afviklingsmæssigt klappede godt.
Der er altid ting, der kan forbedres,
således også i år. Det vil der naturligvis blive arbejdet på, så næste års
stafet bliver endnu bedre. Det eneste, der bliver svært at leve op til, er
nok vejret. Men mindre kan også
gøre det.
Tak til alle fra OGF’s forskellige afdelinger, der gav en hånd med før, under og efter arrangementet.
Vi sætter stor pris på jeres hjælp og
positive bidrag til den gode stemning, der altid hersker, når der er
DHL Stafet på dagsordenen.
Lars Utzon
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Alle snakker om stafetten, men faktisk er walk så populær,
at 27% valgte gåturen i år! Foto: Flemming Wedell.
Fra de store firmatelte er der fin udsigt fra første parket, når
løberne ankommer til målområdet. Foto: Lene B. Wedell.

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
bpvang@hotmail.com
Gerda Rasmussen
Tlf. 21 70 73 47
GerdaIngeborg@gmail.com

ÅBENT HUS
Lørdag den 7. november 2009
kl. 12.00 – 16.00
I anledning af min 80 års fødselsdag holder jeg
åbent hus for familie, venner og bekendte.
Det foregår i OGF´s klubhus,
Stadionvej 43, 5200 Odense V.
Bent Jacobsen

Kirsten Nielsen
Tlf. 66 18 44 54 / 51 40 66 18
jorkir@youmail.dk
Povl Henrik Larsen
Tlf. 65 92 56 40 / 20 13 67 54
plbr@talnet.dk
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: 170 kr. pr. år.

Foto: Erling Jensen
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WOGGING

TORSDAGS-BRIDGE

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.

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.
Der er følgende spilledage tilbage i
denne efterårssæson:
Torsdag den 15. oktober 2009
og torsdag den 19. november 2009.

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.

Kontaktperson:
Bent Jensen
tlf. 66 13 39 84 – 21 21 82 19

KLUBAFTEN
ONSDAGS-BRIDGE
Vi spiller i klubhuset, Stadionvej 43,
hver onsdag eftermiddag fra kl.
13.00 til ca. kl. 17.00.
Deltagerprisen pr. gang er 15 kr.
Kaffen er gratis.
Efterårssæsonen blev indledt onsdag den 2. september 2009.
Ønsker man at komme på ventelisten og/eller være substitut kontakt venligst en af nedenstående
kontaktpersoner:
Bent Jensen
tlf. 66 13 39 84 – 21 21 82 19
Verner Lund
tlf. 66 18 11 34 – 22 79 21 01
Bent Jacobsen tlf. 65 92 59 98 –
28 63 36 98

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.
Efterårssæsonen starter torsdag
den 1. oktober 2009.
Kontaktperson:
Inger Jensen
tlf. 66 13 39 84 – 21 21 82 19

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.

Fra specielwoggingen. Foto: Preben Høyrup.
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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 – 23 39 30 37

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.
Kontaktperson:
Verner Lund
tlf. 66 18 11 34 – 22 79 21 01

TRÆNINGSDRAGTER OG
BLUSER
Træningsdragten koster 250 kr. og
den hvide bluse 50 kr.
Kan købes i klubhuset onsdag
aften.
Henvendelse til Birte Hviid eller Bent
Jacobsen.

ARRANGEMENTER:
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

Woggerne i Lotzes Have ved
Odense Blomsterfestival aug. 2009.
Foto: Birthe Hviid.

5 VINTERVANDRINGER
De alternative lørdagsture gentages
i vinteren 2009-2010.
Turene er 9-11 km og starter alle
kl. 10.00 fra følgende steder:
7. november 2009
Afgrunden, Lergyden,
5492 Vissenbjerg.

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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Odense Gymnastikforening
Stadionvej 43
5200 Odense V.

5. december 2009
Svanninge Bakker, ved Kiosken,
Svanninge Bakker.

VI SKAL UD AT BOWLE

6. februar 2010
Bogense, Marinavej, 5400 Bogense

SØNDAG DEN 15. NOVEMBER 2009
KL. 11.00.
Vi bowler fra kl. 11.00 til kl. 12.00,
derefter spiser vi brunch bestående
af et kæmpe morgenbord/frokostbord, som slutter kl. 14.00.

6. marts 2010
Enebærodde, Parkeringspladsen,
5450 Otterup
10. april 2010
Baagø – nærmere følger
Alle turene er førte vandringer – alle
følges ad og samkørsel kan aftales.
Kontaktpersoner:
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16 – 20 95 51 11
Ellen Hansen
tlf. 61 66 48 15

Vi mødes ved Bowl`n`Fun Odense –
Grønløkken 3, 5000 Odense C

Prisen pr. medlem er 100 kr.
Tilmelding/betaling senest onsdag
den 4. november 2009 til:
Birte Hviid
tlf. 66 17 08 16 – 20 95 51 11
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98 – 28 63 36 98

GLØGG OG ÆBLESKIVER
Onsdag den 2. december 2009

Frokosten nydes i Nordby ved TV Afdelingens årlige ø-tur til Samsø.
Foto: Birthe Hviid.

