21.045 deltagere gennemførte Eventyrløbet
Det er som en velsmurt maskine, der år efter år leverer varen, så man fristes til at
sige ”same procedure as last year”. Eventyrløbet viste i sin 34. udgave endnu en
gang sin overlegenhed, både hvad angår at give deltagerne en god oplevelse og
i at have det organisatoriske på plads.
Følgende skrev Bjarke Vestensen, journalist på Fyens Stiftstidende i resultatavisen.
Foto: Claus Falkenby.

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

Vestergade 1, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 00 20 Mail: kontakt@cafeulsted.dk
Åbningstider: Se vores hjemmeside
w w w. c a f e u l s t e d. d k

Tusind tak for hjælpen!
Eventyrløbet blev igen i år afviklet på allerbedste vis. Derfor skal der
lyde tak til alle frivillige hjælpere fra OGF, der har ydet en indsats på såvel
pakkeaftener, dagene op til løbet samt på selve løbsdagen. Uden jeres hjælp
er det ikke muligt at afvikle et så stort arrangement som Eventyrløbet.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til
sponsorer og samarbejdspartnere.

DEADLINE
Blad
Deadline
			
4:
5:
6:
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Hovedafdelingen
Spøgelser
”Der går et spøgelse gennem Europa”. Sådan indledes det kommunistiske manifest. Nu er der begyndt
at optræde spøgelser i løbsarrangementer.
Der sker underlige ting, nogen, der
ikke er ser tilstede, står i resultatlisten. Andre har pludselig forbedret
deres præstationer helt usandsynligt. Andre har skiftet køn på trods af
det offentliges nedsatte støtte til slige operationer.

kussion af, hvordan vi agerer med
hensyn til ændringer, dvs. navneændringer, startgrupper etc, så vi
ikke frister til at havne i uføre.
Motionssport er og skal være seriøs,
ellers mister det værdi, så er det motion. Det er fint nok, men det er ikke
sport.
Jørgen Bendix Petersen,
hovedformand.

Kasserer
Morten Schreiner
Tlf. 22 15 77 14 /
66 14 77 14
mortenschreiner@mail.dk
Sekretær
Anne Vangsø
Tlf. 66 13 67 38 /
41 38 67 38
frank.andersen@privat.dk
Næstformand
Annette Pedersen
Tlf. 30 26 00 69
mott@post9.tele.dk
Atletik
Lars Utzon
Tlf. 61 14 27 56
lu@galnet.dk
Motion
Karen Høybye
Tlf. 40 83 60 97
hybye@galnet.dk

Hvad sker der?
Med rene ord – snyd og humbug.
Den meget praktiske chiptidtagning
åbner desværre også for diverse
luskebukse.
Der løbes med andres chip, der løbes med to chips, der laves ikke
navneændringer, når chips skifter
brugere!
”Det giver jo ingen mening”, sagde
en af mine gode løbekammerater.
Han har ret. Hvad skal en rekord, en
sejr i en aldersgruppe, en præmie
man ikke selv har fortjent, eller skal
vi sige snydt sig til, bruges til?

Formand
Jørgen Bendix Petersen
Tlf. 20 67 96 76
bendix@ogf.dk

Gymnastik
Thomas Juul Hansen
Tlf. 66 11 43 44
khth@mail.dk
Tværidræt
Ellen Hansen
Tlf. 61 66 48 15
eboyeh@gmail.com

Jørgen Bendix ses her sammen med
løbsleder Klaus Winther og Per
Vestergård, Fyens Stiftstidendes
chefredaktør, ved Eventyrløbet 2011.
Foto: Claus Falkenby.

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. 20 72 81 80
Samt www.ogf.dk
Kontor
Klaus Winther
Stadionvej 43, 5200 Odense V.
Tlf. 65 91 57 13 / info@ogf.dk

Omfanget af snyd viser sig, når jeg
taler med folk i løbemiljøet, at have
et omfang, som jeg ikke har anet.
Der er folk, jeg har mistet respekten
for, arrangementer, jeg ikke længere
vil støtte, og butikker, jeg ikke vil
handle i.

Kontortider tirsdag og onsdag
kl. 13-16 og torsdag kl. 13-17.
www.ogf.dk

Jeg vil opfordre alle til at tænke sig
godt om.
Snyd er ødelæggende, så kan vi lige
så godt fordele alt ved lodtrækning.
Jeg mener også, vi skal have en dis-

Jørgen Bendix ønsker diskussion om
snyd med tider i motionsløb. Han
opfordrer alle til at tænke sig godt om.
Foto: Erling Jensen.
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Hele Odense Atletikstadion var et mylder af mennesker, og i det dejlige vejr var det en super oplevelse.
Foto: Claus Falkenby

Over 21.000 løbere kom ind gennem målområdet på Odense Atletikstadion. Et enormt flot syn.
Foto: Claus Falkenby.
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UUNDVÆRLIG
TRÆNINGSMAKKER
Forerunner
310 XT GPS ur

Ny super brugervenlige teknologi.
Uret er vandtæt og skifter plads
fra håndled til cykel på sekunder.
Indbygget vibrationsmodul.
20 timers batterilevetid.
Normalpris 2700,-

2199

95

Kompressions sokker
Hvid eller sort. Str. 35-50

Rosengårdcentret
Gul Gade · 66 15 95 40

19995

Vestergade 71
Odense C · 66 13 02 22

TILMELD DIG
INTERSPORT ODE
N
CITYLØBET 4. SEP. SE
2011
PÅ WWW.OGF.DK
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Tarup Center
Odense NV · 66 16 18 40

Forbehold for fejl i priser og udsolgte varer.

Spar 500,-

Motionsafdelingen
Eventyrløbet 2011

Formand
Karen Høybye
Stenløsevej 259, 5260 Odense S
Tlf. 40 83 60 97
hybye@galnet.dk
Kasserer
Michael Adolfsen
Bragesvej 25
5200 Odense V.
Mobil 40 45 42 55
Tlf. 66 16 78 85
Email: miad@tdc.dk
Sekretær
Jytte Steensgaard
Dømmestrupvej 48, 5792 Årslev
Tlf. 65 90 27 10
Email: Jytte.steensgaard@mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Berit Christensen
Rugårdsvej 64, 1th, 5000 Odense C.
Tlf. 66 11 46 27
Email: hvirvelkaer@yahoo.dk

I år var der uddeling af appelsinjuice fra Rynkeby Foods.
Foto: Erling Jensen.

Stein Pedersen
Kroggårdvej 77, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 23 60
Email: stein_borgtoft@live.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. 40 35 09 14
Email: skipper@webforum.dk
Suppleanter
Ruth Wittrup
Drewsensvej 251th
5000 Odense C
Tlf. 61 37 77 18
Email: ruup@ofir.dk
Søren Black
Strandvejen 1,2-22
5450 Otterup
Tlf. 31 43 47 92
Email: soeren.black@gmail.com

Her er de glade vindere i piger 5-9 år i børneløbet. Maskotten fra Spar Nord var
en populær overrækker af pokalerne. Foto: Erling Jensen.

Bladudvalg
Mogens Nielsen
Tlf. 66 11 69 81
Email: men_bn@dsa-net.dk
Klubhuset
John Steen Nielsen
Tlf. 20 72 81 80
Klaus Winther
Tlf. 40 35 79 40
Email: info@ogf.dk
www.ogf.dk
Eventyrløbet
Kurt Høybye
Stenløsevej 259
5260 Odense S.
40 89 09 05

Alle børnene i børneløbet fik en gavepose, og det var meget populært.
Foto: Erling Jensen.
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Webmaster
Tommy Mathiesen
Middelfartvej 110st
5000 Odense C.
Tlf. 72 16 75 15
Email: tommym@galnet.dk
www.ogf.dk

Det nye cykeltøj er blevet en kæmpe succes. Her er der klar til kørsel i nyt tøj.
Foto: Karen Høybye.

Vi ku’ – sgu!
At tale om nyt klubtøj – særligt
NYT klubtøj i NYT design – har i
en årrække nærmest været at gøre
sig selv skyldig i at udløse tredje
verdenskrig!
Men heldigvis har vi da udviklet
os.
Som det sikkert er alle bekendt, så
er designet nu fikst og færdigt, og
som det første er cykeltøjet på landevejen. Og det må betegnes som
en kæmpesucces!

Alle møder op i det nye dress, og
der køres ud i de flotte blå/hvid/
røde farver. Vi fremstår som et
hold, signalerer, at vi er et hold, og
det varer ikke længe, før tøjet er
set så meget, at det bliver genkendt – derude i verden. Det er
ganske enkelt super flot!

digvis forlyder det, at der sker noget i sensommeren.
Så håber jeg inderligt, at løberne
vil tage det nye tøj til sig med samme opbakning og begejstring,
som cykelrytterne har gjort det.
Det fortjener det nemlig.
Vi ku’ – sgu !

Så mangler vi løbetøjet. Det er
ikke tøjudvalgets skyld, at der
endnu ikke er tøj på hylderne. Det
er problemer med leverandører,
der har forsinket processen. Hel-

Man skal altid huske, at når én dør
lukkes, så åbner der sig som regel
to nye.

Karen Høybye

Nu er det løbernes tur til at få
nyt klubtøj.
Foto: Karen Høybye.
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Så sætter vi en raket i rumpen !!
Motionsafdelingen har besluttet, at vi vil prøve at holde et NYTÅRS-LØB.
Det skal holdes som et helt internt
arrangement – altså kun for OGFmedlemmer, men hjertens gerne
helt bredt, så ALLE motions-, atletik-, gymnastik-, TV- folk vil blive
inviteret til deltagelse.
Indtil videre regner vi med en tidlig start – senest kl. 10.00 og seneste sluttidspunkt vil blive ca. kl.
14.00. Så kan alle nå at komme
hjem og klargøre kransekage og
raketter.

Det bliver billigt !

• Det bliver med distancer, alle kan
klare!
• Det bliver anderledes!
• Det bliver helt, helt anderledes!
• Det bliver helt sikkert sjovt!
Så i stedet for at kegle rundt og
lede efter et Nyårsløb ude i byen
– så støt op om denne nyslåede
ide med sjov motion og efterfølgende hygge i klubhuset.
Så kryds i kalenderen på årets sidste dag - det kan da aldrig skade,
at prøve noget nyt.

• Det bliver efter opskriften ”keep
it simple”.

Karen Høybye

Fortsæt ny livsstil
Velkommen til klublivet.
Løbeafdelingen bød den 6. juni
velkommen til ca. 40 nye medlemmer, som alle havde fulgt vores
opfordring til at ”fortsætte den nye
livsstil”.
Motionsafdelingen har i perioden
januar til slut maj været engageret
i Projekt Løb med Avisen, og vi har
fra 9. april til Eventyrløbet været
engageret i fortræningen til Eventyrløbet.
Derfor lå det lige til højrefoden at
opfordre nogle af de nyudklækkede løbere fra disse arrangementer
til at komme over og prøve klublivet.
Dette kan jo kun lade sig gøre,
8
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fordi vi har gode gruppeledere/
fartholdere, der er parate til at
hjælpe nye medlemmer igang, OG
fordi jeg er helt sikker på, at også
alle I andre vil være med til at byde
de nye løbere velkommen.
Jeg har sagt det mange gange før
til alle de ”veletablerede” klubmedlemmer: ”tag nu blot fat i
ham/hende, du endnu ikke kender navnet på – du har måske fat
i spiren til et godt venskab, og du
har måske fat i en ny løbeven/
klubkammerat”.
Jeg synes selv, at det bedste er, at
man har en enestående chance

til at give sin egen glæde ved motion videre til et andet menneske.
Man skal nemlig huske på, at det
kan være ganske overvældende at
møde ind til de første løbeaftner,
hvor alle de, der uden problemer
kan, står og ser meget ”professionelle” ud i øjnene på én, der stadig
er usikker, helt ny og ukendt med
ALT, hvad der har med klubliv at
gøre.
At hjælpe nye i gang er at sikre
både artens overlevelse og klubbens fremtid. Det er ikke et arbejde – det er et godt engagement.
Karen Høybye

29. april 2006.

Intersport Odense Cityløbet

sidste konkurrence i sæsonen
5/2006 for de mandlige idrætsnaster iSæt
OGFXvar
individuelle
uddefor
søndag den 4. september og deltag i Fyns sjoveste og festligste
Cityløb –som
30blev
årsholdt
jubilæumsløb.
Der er musik og events på Flakhaven og på ruten
ke mesterskaber,
i
tved lørdag den 29. april. Vi delmed fire gymnaster, nemlig: Louis
edie i put rækken (max 10 år) og
astian Schwartz, Victor Krapalis
t Gardar Gudmundsson i miniken (max. 12 år). Louis på kun
år skulle deltage i sin første konence, mens den mere erfarne Garhavde gode chancer for at vinde
kurrencen for sin aldersklasse. Der
derfor flere spændingsmomenter
n konkurrencens start.
Gardar Gudmundsson i minirækken (max 12 år) fik sammenlagt en anden-

put rækkens aldersgrænse er på plads i syv discipliner og guld i bensving og ringe.
Arkivbillede
år, skulle Louis konkurrere mod
naster, der var op til to år ældre noget, de to kan og vil forbedre, ef- værre rakte de flot gennemførte
ham selv, og det skulle vise sig, at tersom de derved vil kunne kæmpe øvelser ikke til en samlet førsteplads,
ar meget
dygtige.
Skønt Louis
hvilket vi ellers havde håbet på. Men
Starten
går på Klingenberg
tæt vedmed om medaljerne - i hvert fald på
Rådhuset. rakte
Der dystes
på både 5 km,
de sit bedste,
anstrenggulv og spring på hest.
vi arbejder videre med henblik på
10 km,kun
½ maraton
og 5 km
børneløb.
ne desværre
til en plads
som
næste sæson med en ufortrøden tro
Foto: Erling Jensen.
mer 23 i det samlede klassement. Gardar leverede flotte præstationer i på, at det danske mesterskab kan opren lavede Louis imidlertid en så alle de syv discipliner, og det udløste nås.
øvelse, at han her fik en karakter, en sammenlagt andenplads, guld i
var bedre end såvel Victors som
bensving og ringe samt sølv på gulv, I ønskes alle fire tillykke med de flotte
astians. Det kan du godt være hest, barre og reck. Kun special- præstationer.
af, Louis.
øvelsen udløste ikke en medalje, idet
Der løbes på en 5 km
det her blev til en femteplads. Des- Kasper Rasmussen.
rundstrækning i City.
rækken var stævnets største
med
Foto: Erling Jensen.
30 tilmeldte gymnaster, heraf
å tre fra OGF. Her blev Sebastian
ictor henholdsvis nr. 23 og 26 i
ampen, mens Sebastian fik en fin
Husk klubturen til
plads i spring påGrænseløbet
hest. I øvelser
på
lørdag
skulle både Sebastian
og
Victor
den 17. september.
øvelsen med flik flak for første
i kalenderen.
g, så det var vi Sæt
lidt Xspændte
på.
gik heldigvis godtFlemming
for demGivskud
begge
De er begge godeogspringere,
men
Dorthe Jensen
kal arbejde lidt mere med den stile præsentation, hvis de vil med i
en. Jeg håber og tror på, at det er

ugust 2006 Nr. 5
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Støtter med omhu i den svære tid

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

DEADLINE

LAYOUT OG TRYK

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi
bedre kan forstå og handle efter dine ønsker.

Dato

Afleveret til Post Danmark

12.09.
07.11.

28.09.
23.11

Annoncer og layout:

Blæsbjerghus

Så kom ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så
www.blaesbjerghus.dk
hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed.

Tryk:

Velkommen i Sydbank!

Oplag:

Stof sendes til:

One2One A/S
1.500 stk.

Erling Jensen · Blæsbjergvej 76 · 5462 Morud · ej@blaesbjerghus.dk

Tlf. 70 10 78 79

Nr. 5 August 2006

Vi tror på gode relationer til vores kunder og løser
opgaver, som kræver indlevelse og godt partnerskab.

Skal vi være partnere?
PartnerHouse Aps, Klokkestøbervej 15, 5230 Odense M,
tlf.: 6316 6020, www.partnerhouse.dk
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Gymnastikafdelingen
OGF’s Kvindeløb
OGF holdt onsdag den 8. juni
2011 Danmarks hyggeligste, sjoveste og mest våde Kvindeløb på
Engen i Fruens Bøge med i alt
1786 deltagere. På trods af skybrud blev løbet afviklet med stor
succes og alle kvinder fik deres

flotte T-shirt og gavepose med
hjem.Som Odenses ældste Kvindeløb er vi selvfølgelig klar igen
næste år med etspændende Jubilæums løb.
Vi ses i juni 2012 på Engen.

Formand
Thomas Juul Hansen
Hvidkløvervej 23
5210 Odense NV
Tlf. 66 11 43 44
khth@mail.dk
Kasserer
Karina Heide Hansen
Hvidkløvervej 23
5210 Odense NV
Tlf 66 11 43 44
gymnastik@ogf.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Anette Rasmussen
Rolf Krakes Vej 9
5200 Odense V
Tlf. 66 12 28 82
Daniel Jensen
Rødegårdsvej 305 2. sal tv
5230 Odense M
Tlf. 61 72 44 92
dexter_bay@hotmail.com
Hanne Thorborg
Birkedals Alle 60
5250 Odense SV
Tlf.60 45 01 40
Suppleanter
Susanne Larsen
Birkevej 14
5492 Vissenbjerg
Claus Rasmussen
Søballevænget 13
5270 Odense N.
Bladudvalg
Vakant
Midskov driftsleder
Erling Juul Hansen
Tlf. 66 14 47 75
ejh@pc.dk

Også de yngste varmede op inden løbeturen, og storebror kan altid
få lov til at være med uden for konkurrence. Foto: Erling Jensen.

Klubhus
Claus Berentzen
Mensalgårdvænget 7
5260 Odense S
Tlf.66 15 05 85
ceb@cdnet.dk
Webmaster
Daniel Jensen
Tlf. 60 83 71 29

Rigtig mange løb i den flotte T-shirt. Gaveposen har heller aldrig før
været så indbydende og flot som i år. Foto: Erling Jensen.
Juli 2011 – Nr. 3 2011
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DM i Power Tumbling
Strålende præstation ved senior DM i powertumbling, der blev holdt den 21. maj i Haslev
Det blev til en sikker sejr til Lasse
Pihl fra OGF, der med sikre og
flotte øvelser ikke var til at røre.
Men ikke kun Lasse var suveræn.
Adam Scharf Matthiesen på kun
14 år kom på en meget overraskende og virkelig flot 3. plads
med to meget svære øvelser.
I indledende skal man gennemføre to øvelser af otte springmo-

menter, en med og en uden skrue.
I skrueøvelsen i indledende var
Adam den, der sprang sværest, og
det er på trods af, at det er hans
første seniorkonkurrence, hvor
han kæmper imod de rutinerede
og meget ældre senior herrer!
Men festen slutter ikke her, for
faktisk havde OGF fem ud af ti
gymnaster i top 10! Lasse, Adam,

Tobias Hulgaard, Albert Klostergaard og Magnus Eskesen er de
navne, OGF havde med, som lå i
top ti.
Samlet set må man derfor sige, at
OGF på herresiden er den førende
danske tumblingforening.

Adam Scharf Matthiesen fik en overraskende bronzemedalje og det blev
en sikker sejr til Lasse Pihl. Foto: Michael Jensen.

Vækst i Power Tumbling
Der er vækst i Power Tumbling i
Odense på elitesiden. Senere i år
har vi Albert Klostergaard, Magnus Eskesen, Adam Scharf Matthiesen og forhåbentligt Thomas
Chilvers eller Jeppe T.F. Olesen
udtaget til WAGC, som er et ungdoms VM i powertumbling. Mesterskabet bliver holdt i Birmingham i England.
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På seniorsiden har vi ikke mindre
end fire kandidater til at repræsentere Danmark ved senior VM. Det
drejer sig om David Bay Jensen,
Tobias Hulgaard, Jacob Snogdal og
Lasse Pihl. Hver nation kan have
fire atleter med, så OGF kommer til
at blive repræsenteret med mindst
to, da der ud over de fire nævnte
kun er to konkurrenter i den række.

Albert, Adam, Thomas og Magnus
skal her til sommer på træningslejr
i USA, hvor de får masser af mulighed for at pleje deres talent i balance med masser af skønne oplevelser i den store verden.
David Bay Jensen skal på træningslejr i Rusland med samme
formål.
Daniel Bay

Odense Atletik/OGF
DM for hold – en pæn debut
Odense 11.-12. juni
DM for hold var et helt nyt mesterskab der skulle have sin verdenspremiere på Odense Atletikstadion i pinsen.
Konceptet er, at man finder danske
mestre for både kvinder og mænd
i disciplingrupperne sprint/hæk,
mellem/langdistance, spring og
kast.
Stævnet kom ganske pænt fra
start, men regelsættet, og ikke
mindst pointsystemet, er dog lidt
kompliceret og vil nok også gennemgå visse ændringer, når det
bliver evalueret.
En del klubber havde desværre
fravalgt dette nye tiltag, men 283
tilmeldte deltagere i 421 starter
var bestemt godkendt.
Læs mere på side 14

Formand
Lars Utzon
Hannerupgårdsvej 31 C
5230 Odense M
Tlf.: 61 14 27 56
E-mail: lu@galnet.dk
Næstformand
Flemming Hedeager
Klaus Berntsens Vej 270
5260 Odense S
Tlf.: 65 95 91 32
E-mail: hedeager@webspeed.dk
Seniorleder
Buster Nielsen
Buchwaldsvej 15
5690 Tommerup
Tlf.: 23 71 61 93
E-mail: bobber_nielsen@hotmail.com
Veteranleder og bladudvalg
Claus Børsen
Bystævnet 17
5260 Odense S
Tlf.: 66 15 16 23
E-mail: cboersen@pc.dk
Samværsleder
Emil Mikkelsen
E-mail: drik90@hotmail.com

Kevin Motzkus er klubbens sikre
førstemand på både 100 og 200 m.
Kevin mangler kun 5/100 sekund i
at nå Bernie Bengtssons 28 år gamle
klubrekord på 100 m, der lyder på
10,88 sek.

Kasserer og ungdomsleder
Susanne Hedeager
Klaus Berntsens Vej 270
5260 Odense S
Tlf.: 65 95 91 32
Mobil.: 20 91 54 79
E-mail: hedeager@webspeed.dk
Stævneleder
Flemming Hedeager
Klaus Berntsens Vej 270
5260 Odense S
Tlf.: 65 95 91 32
Mobil: 20 94 54 79
E-Mail: hedeager@webspeed.dk
Menigt medlem
Lone Sørensen
E-mail: hammermeyer@hotmail.com
Web og IT
Flemming Wedell
Tlf. : 66 14 18 14
E-mail : fw@fwfoto.dk
Klubadresse
Odense Atletik/OGF
Stadionvej 43
5200 Odense V
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Odense Atletik/OGF havde hold
med i alle grupper på nær kvindernes kast, og det blev til hele
seks medaljesæt ud af syv mulige, hvilket nok var mere, end vi
havde turdet håbe på.
Herrernes sprint, spring og mellem/lang vandt alle sølv, kvindernes sprint og spring samt
herrernes kast vandt bronze,
mens kvindernes mellem/lang
blev nr. 4.
Pointfordelingen var som tidligere nævnt svært gennemskuelig på forhånd, og derfor var det
lidt ærgerligt efterfølgende at
se, at havde vi haft deltagere
med i alle hækkeløbene, havde
begge vores sprinthold kunnet
kalde sig danske mestre.
Gode resultater var der mange
af, og alle kan læses på vores
hjemmeside, men her et lille udpluk af de bedste i de enkelte
grupper:

MÆND:
SPRINT/HÆK:
Kevin Motzkus PR på 200 m
med 22,48 sek i 1,7 m modvind.

OA/OGF’s herre-sprinthold, der vandt sølv. Øverst fra venstre: Henrik Johansen,
Malthe Ludvigsen, Jacob Bo Hedeager, Andreas Lommer, Karsten Nielsen og Kevin
Motzkus. Nederst fra venstre: Andreas Most, Søren Lopdrup, Mads Sjørslev og
Michael Stentz. Steffen Mertov mangler på fotoet. Foto: Erik Laursen.

KVINDER:
SPRINT/HÆK:
Sophie Roessler tangerer pr på
200 m med 26,51 sek i 2,2 m
modvind 4x100 stafetten (Sophie, Mathilde, Jeanette og Line)
løb 50,48 sek. (5 af klubbens 6
hurtigste tider nogensinde er nu
løbet indenfor det sidste år af
stort set de samme piger).

MELLEM/LANG:
Simone Glad 10.33,89 min på
3000 m forhindring (hendes
næsthurtigste løb nogensinde)
			

SPRING:

Sophie Roessler og Jeanette Hedeager 5,24 og 5,07 m i længde,
samt Jeanette 11,70 m i trespring.
Flemming Hedeager.

MELLEM/LANG:
Andreas Lommer PR på 800 m
med 1.56,36 min

SPRING:
Frederik Kyndbøl PR med 3,90
m i stang
Jacob Bo Hedeager udendørs
PR med 13,79 m i trespring

KAST:
Emil Mikkelsen med 47,66 m i
diskos (hans næstlængste nogensinde)
OA/OGF’s kvindesprintere hjemtog bronzemedaljerne. Øverst fra vestre:
Maiken Sjøholtstrand, Jeanette Hedeager, Susanne Hedeager, Louise Malmqvist
og Katharina Most. Nederst fra venstre: Sandra Christensen, Sophie Roessler,
Mathilde Mørch og Line Lykkehøj. Sabrina Møller og Sofie Binou Nielsen mangler.
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Historisk deltagelse
Landsturnering for ungdom i Vejle 22. maj
Søndag den 22. maj drog 47 ungdommer til LTU. For første gang i
klubbens historie kunne der stilles
fem hold, fordelt på to hold i 12-15
år for piger, et drengehold i 12-15
år, drenge 16-19 år og piger 16-19
år.
Da vi ankom, var vejret dejligt,
men efter få timer druknede det
hele i regn. De unge stred sig gennem regnen og kæmpede videre,
og trods mængden af vand var der
mange gode resultater.
De små piger var delt på to hold
for at få så mange med som muligt. Begge hold klarede sig rigtig
godt, og hold 1 blev nr. 3 og kvalificerede sig dermed til finalen.
Til finalen samler vi de to hold og
fylder alle øvelser op med de to, vi
må stille i hver øvelse, så der kommer så mange atleter med som
muligt. Det styrker også holdet.

Enkelte resultater skal
nævnes:
Emilie Steenberg Hansen, der satte stor PR i højde og sprang 1,35.
Freja Blom løb en flot 3000 på
11.47,84. 1. holdet i stafet blev disket, da en umulig dommer ikke
kunne se, hvor depechen befandt
sig og dømte skiftet ude af zonen.
Til alt held løb 2. holdet en perfekt
sikker stafet, hvilket resulterede i,
at pointene var nok til at sikre 3.
pladsen.
De store piger gjorde det også
godt og kæmpede bravt for at prøve at kvalificere sig til finalen. Desværre medførte et afbud, at der
måtte rokeres i deres øvelser, men
selvom de ofrede sig for holdet og
lavede andre øvelser, var det desværre ikke nok til at gå videre.

Linda Fløjborg er heldigvis vendt
tilbage efter en grim skade og
startede med at springe 1,40 i
højde. Josefine Harder havde tid til
at kigge hjem fra efterskolen og kastede flotte 35,74 i spyd. Katharina
Most er igen godt løbende og tog
sig af både 1500 m og 3000 m.
De små drenge havde i år et kæmpehold. Det er dejligt, at der er
ved at være så mange drenge i
samme aldersgruppe. Efter et
skuffende stævne sidste år tog de
revanche i år og blev nr. 6 i en meget skrap drengeturnering. De
kæmpede bravt og støttede og
heppede på hinanden. Duncan
Svane Milne, der normalt helst vil
spille ishockey, dukker heldigvis
stadig op, når vi skal til stævner og
løb her 100 m på flotte 14,05. I
stangspring er der ved at komme
gang i drengene, og Tim Nordtorp
Martin og Nicolai Laugesen
sprang henholdsvis 1,70 og 1,90 i
deres første konkurrence. Langløberne gjorde det også godt, og
Peter Moritzen og Anders Frederiksen løb 3000 m på 11.13,48 og
11.55,68. Frederik Randrup og
Matias Führing er ved at være godt
løbende på 100 m hæk, og kun

1/100 skilte dem med tiden 17,49
og 17,48. Som rosinen i pølseenden skal nævnes Daniel Jørgensen, der på trods af, at han var
yngst skulle kaste med et spyd,
der vejede 100 g mere, end det
han normalt skal kaste med i sin
aldersgruppe. Han kastede de 600
g ud på meget flotte 21,15 m.
De store drenge gjorde det igen i
år rigtig godt ved at blive nr. 2 og
kvalificerede sig for 3. år i træk til
finalen. Frederik Kyndbøl sprang
PR med 3,60 i stang og er godt på
vej til at puste sin far Morten i nakken som klubbens bedste stangspringer. Peter Glans gjorde sit til
holdets fine resultater ved at løbe
1500 m og 5000 m i pæne tider.
Steffen Mertov sprang 1,83 i højde, et rigtigt godt resultat i betragtning af vejret og den vandpyt,
der lå lige der, hvor han skulle
sætte af.
Alle de andre gode resultater kan
ses på hjemmesiden.
Tak til alle for en god tur og tak til
forældre og trænere for god opbakning. Vi ses til finalen i Helsingør lørdag den 13. august.
Susanne Hedeager

På trods af meget kraftig regn, sprang Steffen Mertov flotte1,83 m i
højde, og skaffede holdet værdifulde point. Foto: Michael Mertov.
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Herreholdet i finalen
DT indledende i København den 14. maj.
Der var i år lagt op til en hård alt
eller intet indledende runde i DT.
Da 2. runde ikke længere eksisterer, skulle der præsteres 100 procent allerede i et af årets første
udendørsstævner for, at holdet
kunne nå finalen.
Det så på startlisterne ud, som om
det godt kunne gå hen og blive
meget spændende, og tidligt på
stævnedagen så holdets placering
på en 7. plads også betænkelig ud,
når kun de seks bedste går videre.
Men det blev dog hurtigt klart, at
denne placering kun var fordi, at
vores nærmeste modstandere
havde deres klart bedste discipliner meget tidligt på dagen, og
langsomt kunne Odense rykke op
i rækkerne.

cen med et kast på 46,65 m, begyndte pointene for alvor at trille
ind på den odenseanske konto.
4x100 m stafetholdet løb deres
bedste tid i mange år, og den klart
bedste med denne holdopstilling:
43.04 sek. Der skulle være meget
gode chancer for at dykke under
de 43 sekunder i de kommende
stævner, og med en sølvmedalje at
forsvare fra sidste års Stafet-DM
vil det forhåbentlig ske til det
stævne den 26. juni. Skifterne er
efterhånden begyndt at sidde meget bedre end tidligere, så der er
måske endda grundlag for at kigge
efter klubrekorden. Holdet består
af Kevin Motzkus, Henrik Flarup,
Jacob Bo Hedeager og Malthe
Ludvigsen.

Stævnet startede med, at vores
DT-debutant på 400 m hæk, Søren
Lopdrup, desværre måtte lide et
kedeligt styrt på sidste hæk, da
han ellers lå til en stor PR. Dette
stoppede ham dog ikke i at kæmpe sig i mål alligevel. Jacob Bo Hedeager sprang endnu engang flot
og nåede denne dag ud på 13.77
m, hvilket er ny udendørs-PR og
endnu et skridt på vejen mod de
14 meter, mens Kevin Motzkus fik
en flot 4. plads i en stærkt besat
100 m konkurrence. Senere på
dagen skulle han også sætte ny PR
på 200 m distancen med 22.65
sek.

Malthe Ludvigsen sprang tæt på
sin PR i længde med 6,49 m og
Jannick Henriksen løb op til sit
bedste med 10,29 m på forhindringen. Dagens eneste disciplinsejr kom som forventet fra Richard
Knudsen, som kun nåede at få et
enkelt forsøg, før skyerne åbnede
sig med regn og torden – dette
ene forsøg var dog rigeligt til at
sikre sejren i spydkast.

På den længste distance til DT,
5000 m, nåede Steffen Massaro
igen under de 15 minutter og bekræftede, at formen var på vej
fremad. Og da Emil Mikkelsen fik
en flot 2. plads i diskoskonkurren16
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Endnu en DT-debutant var der på
1500 m, hvor Peter Glans løb
4.08,7 min. På dette tidspunkt
havde det efterhånden stået klart i
et stykke tid, at vi ville klare os sikkert i finalen, så den afsluttende
4x400 m, bestående af Henrik Johansen, Michael Stentz, Andreas
Most og Andreas Lommer, var en
ren formalitet, som bragte en 4.
plads med sig.

Samlet sluttede holdet på en 5.
plads, bl.a. med sidste års sølvvindere fra Hvidovre bag os. Dette
lover godt for, at vi måske kan forbedre de sidste par års sjettepladser med noget lidt højere denne
gang. Dette bliver afgjort den 10.
september i Skive.
Buster Nielsen

Hurtigt stafetskifte.
Foto: Erik Laursen.

DT-kvinderne i finalen
DT- Kvalifikation 14. maj på Østerbros stadion.
Når man inden årets DT-kvalifikation så på de deltagende kvindehold, lignede det på forhånd lidt af
en gyser, vi skulle deltage i.
På grund af de nye regler var der i
år kun én indledende runde, hvor
det hele skulle afgøres, og to hold
sendes ned i kvalifikationsmatchen.

lykkedes det dog vores tidligere
klubkammerat Laetitia Bruun,
Sparta, at komme længere ud end
Jeanette, der dog fightede de syv
point i hus med mindst mulig margen (en cm foran nr. 3 i næstbedste spring).

piger lagde meget tidligt afstand
ned til hende, men samtidig var
der mindst lige så langt ned til fjerdepladsen. Alligevel løb Simone
PR i tiden 17.19,96 min og scorede
også syv point.

Læs mere på side 18
På 5000 m måtte Simone Glad atter løbe et sololøb. De to Sparta-

Det lignede en dyst, hvor hele fem
hold ville komme til at udkæmpe
bundkampen, mens kun Sparta,
Århus 1900 og KIF så ud til at være
så stærke, at de ville gå fri.
Men vores piger ville det heldigvis
anderledes, og på en dag hvor alle
piger levede op til forventningerne, og en del endda overgik disse,
kom pigerne aldrig for alvor i nedrykningsfare.
Maiken Sjøholtstrand viste vejen
med 5 point på 400 m hækken, og
en PR på 68,82 sek.
Sandra Christensen fulgte Maikens eksempel i stangspring, igen
5 point og en PR på 2,71 m.
På 100 m løb både Sophie
Roessler og Line Lykkehøj et par
fornemme løb, og 7 point samlet
har vi aldrig før fået i denne disciplin.
Lone Sørensen hentede de to ønskede point i diskos, og i kugle fik
Josefine og Linda tilsammen fire
med hjem.
Trespringskonkurrencen var uhyggelig tæt, og Jeanette Hedeager lå
længe på førstepladsen med et
spring på 11,82 m. I sidste runde

4x100 m stafetten var igen meget tæt på klubrekorden. 50,32
sek. var kun 5/100 af et sekund fra den. Foto: Erik Laursen.
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Louise Malmqvist satte PR i højdespring med 1,59 m og sprang dermed
helt op på 6. pladsen på klubbens ATB-liste. Foto: Erik Laursen.

800 m blev løbet hjem af Katharina Most i 2.28,08 med Sabrina
Møller som anden løber., mens
Josefine Harder hentede 36,05 m i
spyd.
På 4x100 m stafet stillede vi to
spændende hold.
Sophie, Mathilde, Jeanette og Line
var igen super tæt på klubrekorden. 50,32 sek. var kun 5/100 fra
og den tredje hurtigste tid i klubbens historie, hvilket rakte til en 3.
plads og seks point på kontoen.
Andetholdet bestod af kaptajnen
Sandra og tre debutanter. Camilla
Motzkus, Abbelone Hald og Emilie
Bælum Andersen. De løb en fin
debutstafet og kom hjem i tiden
55,86 sek.
Så kom atter et af de store øjeblikke, da Louise Malmqvist satte PR i
højde med 1,59 m og sprang sig
ind på 6. pladsen på klubbens
ATB-liste.
Det rakte til en 2. plads i konkurrencen, kun overgået af den nyligt
landsholdsudtagne Sandra Christensen fra Amager. Atter syv
point, og dagens mest overraskende præstation.
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Vores debuterende hækkeløber
Belinda Andersen skulle bare
fuldføre for at leve op til forventningerne, men da Helsingørs løber kiksede, hjembragte Belinda
dobbelt gevinst og to point.
Susanne Hedeager i hammerkast,
Sophie på 200 m og Jeanette og
Sophie i længde gjorde deres
pligter, og Mathilde Mørch sled
fire point hjem på 400 m.
Det betød, at finalepladsen definitivt kunne sikres på 1500 m, hvor
vi som joker havde fået Simone til
at løbe denne gang.
Og hvilken succes! Simone slog
favoritten Katrine Reinholdt med
8/10 sek. og vandt i tiden 4.46,16.
Dagens første disciplinsejr og de

Redtz Glas og facade
telefon:
66 12 35 74
fax:
66 13 91 24
døgnvagt: 66 12 35 74

ni point afgjorde, at nu var vi i finalen.
At 4 x 400 stafetten Line, Maiken,
Mathilde og Katharina efterfølgende løb fem point hjem i tiden
4.21.18 fuldendte bare dagens triumf.
89 point og en tredjeplads efter
Sparta og KIF havde ingen vist
drømt om. Helsingør og Silkeborg
må ned i kvalifikationen, og både
vores piger og drenge kan se frem
til en velfortjent DT-finale i Skive
den 10.september.
Flemming Hedeager
Holdleder Kvindeholdet

dørckerslundsvej 33
5000 odense c
www.redtz.dk
info@redtz.dk

ABC-stævne
i Århus 2. runde
Bane-turneringen,
Århus, den 25. maj.
Herlev, den 8. juni.
Anden runde af baneturneringen komme under 16. Kasper gjorde en
foregik torsdag aften på en lun som- brav indsats for, at dette skulle lykkes;
meraften i Herlev. Efter lidt problemer men desværre endte det med en tid
med at finde stadion var pulsen kom- lige over 16. På den rigtige dag i det
met op, og alle mand var klar til at rigtige felt er jeg nu sikker på, at han
give den gas.
nok skal komme langt under. I øvrigt
Først i ilden var løberne på 1500 slog Kasper lige akkurat Gert Kærlin,
meter, hvor der var en hare til ca. 65 der satte en flot dansk rekord i M55
sek. på den første omgang. Det var på 16,08. Så Kasper har jo årene
lige hurtigt nok til, hvad vi kunne foran sig til at forbedre sin tid.
tænke os; men David var ikke bleg for
at tage chancen og hang akkurat på Tiderne for OA/OGFs løbere var
med det yderste af neglene. På 3. om- som følger:
gang faldt han lidt fra, men kom meSteffen
Massaro
vandt
Eventyrløbet.
Fårmeter:
her sin vindercheck på scenen ved Cyklebanen.
get stærkt
igen og
løb5enkmPRved
hjem.
1500
Foto:
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Jensen.
René
trak
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Nr. 5 August 2006
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Veteraner
Veteranholdkampe, indledende runder
Vejle, den 16. maj og Odense den 6. juni
OA/OGF´s mix-hold nr. 1 og 3 – Kvindeholdet suveræn
Siden seneste klubblad har begge
indledende runder af veteran-holdturneringen været afviklet i henholdsvis Vejle og på hjemmebane på
Odense Atletikstadion. Som sidste
år stillede OA/OGF med hele to mixhold + et rent kvindehold. Første
runde i Vejle, var en tynd kop te i
forhold til en på papiret spændende
konkurrence, idet vore mulige rivaler, Vejle Esbjerg og Århus 1900 stillede op i stærkt svækkede udgaver.
Konkurrencen i Odense var bedre,
da både Vejle og Esbjerg mødte
frem med forstærkninger i forhold
til første runde.
At OA/OGF har en bred trup, skulle
stå klart for enhver, da vort andethold trods et nul på stafetten (i Vejle) og i højde (i Odense) ligger på en
samlet femteplads efter 2. runde, i
hvert fald blandt de jysk/fynske
hold.
Vort kvindehold var desværre eneste deltager i de indledende holdkampe; men en gennemsnitsscore
på ca. 800 pts pr. øvelse lover rigtig
godt frem mod finalen i Haderslev
den 14. august.
Bedste resultater ifølge den revide-

rede pointstabel leverede ikke
uventet Rosa, som med 2 x 0,95 m i
højde scorede 1010 pts og desuden
scorede godt i kugle og spydkast. I
sidstnævnte øvelse blev hun dog
overgået af Sumuni (48,97 m i første
runde); men med lidt specialtræning og lytten til gode råd burde han
kunne kaste endnu længere.

Samlet stilling efter 2. runde:
1.
2.
3.
4.
5.

OA/OGF 1
Vejle IF 1
OA/OGF 2
Esbjerg AM
Herning AM

18.874 pts
17.245 pts
13.526 pts
12.838 pts
12.604 pts

Susanne Hedeager, der satser langsigtet på V-VM i Californien i juli, var
ikke med i første runde, men nåede
14,7 sek., 1,35 m og 4,29 m i hhv.
100 m, højde og længde i anden.
Morten Kyndbøl forbedrede sig til
4,30 m i stang, og Jørgen Halkjær
stødte 13,03 m med 6 kg kuglen i
Odense.
På løberfronten var der et glædeligt
gensyn med 400 m manden Preben
B. Jensen, som sejrede sikkert i
58,01 sek. og som sammen med
Troels bør kunne lukke sidste års
kedelige sprinterhul på såvel 400 m
som stafetten. Vi skal også lige nævne René Pedersen, der kæmper
utrætteligt på at forbedre den danske udendørsrekord i M50 (4.22,1x
min.), men foreløbig må nøjes med
at være lige ved.

Vest-DM i kastemangekamp
Holstebro den 2. juni
Nyt mesterskab til Tichomir
De vestdanske mesterskaber i kastemangekamp havde deltagelse af
vor trofaste veteran, Tichomir Majercik, som vandt klasse M60 efter
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en jævn serie (9,56 m – 34,05 m –
30,36 m – 20,49 m – 10,33 m) med
2.476 pts.
Claus

Rene Lehmann
forbedrede den danske
indendørsrekord i M50
på 1500 meter.

Grill-party
i Midskov
Bøilerehauge
Begravelse

Motionsafdelingen holder grillparty i sommerhuset Midskov

Dalum-Hjallese
Ansgars
Næsby-Søhus
den 26. og 27.
august 2006.
Jernbane Allé 1
Odense SV

Falen 45
Odense C

Bogensevej 56
Odense N

Det er en weekendtur hvor vi mødes i
Tlf. 66lørdag
13mellem
24 kl.55
sommerhuset
12 og
13.

Erik Mortensen

Forwww.afsked.dk
dem, som vil ud at løbe eller cykle
,er der afgang kl. 13.15.

Kim Bøilerehauge

Tryghed gennem personlig vejledning

Der er eftermiddagskaffe ca. kl. 15.

Thode A/S er en tømrer- og snedkervirksomhed med over 30 års erfaring
Der bliver lavet aftenskaffe medog
småspeciale inden for både rådgivkager.
ning og udførelse af nybyggeri og
renovering af erhvervsvirksomheder,
Godt tilbud institutioner og privatboliger.
Grillen bliver tændt kl. 18.30.

På løbskontoret hos Bent Iversen
sælges:
Newline svedabsorberende
t-shirt marineblå med Eventyrløbets logo.
Kun 100 kroner.
Normalpris: 199 kr.

Grønvænget 3
5260 Odense S
Telf. 66 15 22 00
Fax 66 15 22 22
thode.dk

Grillpartyet i sommerhuset i Midskov er altid en rigtig hyggelig oplevelse.

Søndag morgen er der rundstykker og
kaffe, og derefter slutter arrangementet.

3 par løbesokker hvid

Deltagerantal max. 30.
Tilmelding senest den 19. august.
Pris for denne tur er kun 100 kr.

og vand skal købes i huset, og er
Tlf.
+45 66 logo.
12 66 56 Øl
Tlf. +45 66 12 38 38
med Eventyrløbets
der andre ønsker derudover, skal I selv
Pris kun 100 kr.
Poul ErikOdense
Jensen65915552
Havnegade
98 B
DK-5000
C
medbringe det.
Mail pein@webspeed.dk
Normalpris: Kr. 79,75 pr. par.
www.industriteknik.dk Husk
· E-mail:
pj@industriteknik.dk
E-mail:
info@industriteknik.dk
at medbringe dyne og lagen.

Blæsbjerghus
Journalistik • Marketing • Konsulentvirksomhed
Blæsbjergvej 76 · 5462 Morud
TLf. 65 96 78 66 · Fax. 65 96 87 66
ej@blaesbjerghus.dk · www.blaesbjerghus.dk
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Tværidrætslig Afdeling
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.

ONSDAGS-BRIDGE
Vi spiller i klubhuset, Stadionvej 43,
hver onsdag eftermiddag fra kl.
13.00 til ca. kl. 17. Deltagerprisen
pr. gang er 15 kr. Kaffen er gratis.
Efterårssæsonen indledes onsdag
den 7. september 2011.
Ønsker man at komme på ventelisten i bridgeklubben og/eller være
substitut, kontakt venligst en
af nedenstående kontaktpersoner.

Kontaktpersoner:
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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

TORSDAGS-BRIDGE
Der er også mulighed for at spille
bridge én/to torsdag-aften er om
måneden i vinterhalvåret. Vi starter
efterårssæsonen med 2 gange
bridge, nemlig torsdag den 1. september 2011 og torsdag den 15.
september 2011.
Der spilles i klubhuset, Stadionvej
43, fra kl. 18.30 til ca. kl. 22.30.
Deltagerprisen pr. gang er 20 kr.
Kaffen er gratis.

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

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. 20 95 51 11
birtehviid@dsa-net.dk
Sekretær
Lily Christiansen
Læssøegade 68
5230 Odense M
Tlf. 66 14 08 45
findlily@galnet.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Ole Elsner Knudsen
Tlf. 28 90 85 65
Jytte Palmus
Tlf. 41 27 08 41
Karl Madsen
Tlf. 66 11 52 65 / 51 94 57 23
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
Gerda Rasmussen
Tlf. 21 70 73 47
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: 200 kr. pr. år.

KLUBAFTEN

Kontaktperson:

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.
Deltagerprisen er 20 kr. pr. person.

Else Hansen
tlf. 66 14 83 01 – 23 39 30 37

Efterårssæsonen starter torsdag
den 6. oktober 2011.

Kontaktperson:
Gerda Rasmussen
tlf. 21 70 73 47

SYNG-SAMMEN
Det foregår i klubhuset, Stadionvej
43, fra kl. 14.00 - kl. 17.00 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.
Efterårssæsonen indledes mandag
den 3. oktober 2011.

SAMSPIL
Hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 i vinterhalvåret. Det foregår i klubhuset,
Stadionvej 43. Der foregår ikke nogen form for undervisning, men der
lægges megen vægt på samspil og
socialt samvær. Kan du spille harmonika, keyboard eller et andet instrument og har lyst til at spille sammen med andre af vore medlemmer,
kan du i første omgang blive skrevet
op på ventelisten. Efterårssæsonen
indledes tirsdag den 6. september
2011.

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

Træningsdragter, bluser
og gule refleksveste
Træningsdragten koster 250 kr.,
den hvide bluse koster 50 kr. og
den gule refleksvest koster 50 kr.

Kan købes i klubhuset onsdag aften.
Henvendelse til Birte Hviid eller
Bent Jacobsen

Arrangementer:
Ø-TUR LØRDAG DEN 13.
AUGUST 2011 TIL AVERNAKØ
Bussen kører kl. 8.30 fra klubhuset,
Stadionvej 43, direkte til Fåborg.
Kl. 10.00 sejler færgen til Avernakø.
Kl. 11.10 ankommer vi til Avernakø.
En traktor henter os ved færgen og
kører os rundt på øen.
Der fortælles om de historiske lokaliteter, og vi skal opleve den sydfynske natur og dyrelivet på øen.
Frokosten nydes i øens forsamlingshus og er en buffet, som består af
ø-produkter og hjemmebagt brød,
og herefter kaffe med småkager.
Efter frokost og kaffe kan øen opleves på egen hånd.
Færgen sejler tilbage kl. 16.30 med
forventet hjemkomst i Odense kl.
18.15.
Der kan deltage 50 personer.
Prisen for kørsel, færge, buffet og
kaffe for foreningens medlemmer
er 200 kr. og for ikke medlemmer
250 kr..
Tilmelding/betaling fra mandag den
4. juli 2011 til:

Kontaktperson:
Birte Hviid
tlf. 20 95 51 11
Bent Jacobsen
tlf. 65 92 59 98 – 28 63 36 98

SPECIALWOGGING ONSDAG
DEN 14. SEPTEMBER 2011.
Læs mere på side 24
27 woggere på sæsonens sidste vintervandring 2. april 2011 i skovene ved
Middelfart og efterfølgende besøg på Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus.
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Odense Gymnastikforening
Stadionvej 43
5200 Odense V.

TAG MED OGF WOGGING TIL
HARZEN
5 dage fra 19. – 23. september
2011.
Vi skal bo på 4-stjernet hotel i centrum af den lille by Hahnenklee med
sø, stavkirke og lift op til toppen af
Bocksberg.
Hotellet har restaurant med buffet,
og hotellets swimmingpool kan benyttes.
Alle værelser er med bad/toilet, sattv, radio og balkon.

Vandreturene er på 12-15 km på to
etaper, og der er ekstra tilbud til de
”ivrige” hver dag.
Vandrestave er godt at have med.
Nærmere beskrivelse af turen kan
fås ved henvendelse til Jytte Palmus
eller Ole Elsner Knudsen.
Tilmelding senest 1. juli 2011 til:

Kontaktperson:
Jytte Palmus
tlf. 41 27 08 41
Ole Elsner Knudsen
tlf. 28 90 85 65

Pris pr. person i dobbeltværelse er
3.445 kr.
Pris pr. person i enkeltværelse er
4.045 kr.

Prisen inkluderer:
Bustur, vandrekyndig rejseleder,
halvpension fra aftensmad første
dag til og med morgenmad sidste
dag, frokost sidste dag og bidrag til
rejsegarantifonden.

TV-afdelingens arbejdshold har rejst
telt på Cirkuspladsen til Eventyrløbet.

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

