Susanne Hedeager blev ny verdensmester i trespring

ved veteran-VM i Sacramento i USA med ny dansk veteran
rekord på 10,19 m. Læs mere inde i bladet.

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

OGF Bladet bliver elektronisk
Da portoudgifterne bliver større og større, har hovedbestyrelsen besluttet,
at OGF bladet fra 2012 som udgangspunkt læses på www.ogf.dk
– bladet kan dog også hentes i trykt form i klubhuset.
Hvis du ikke har mulighed for at læse bladet på nettet eller afhente det i klubhuset,
er der dog en dør på klem for, at du kan få tilsendt bladet med posten. Du kontakter
da kontoret på tlf. 65 91 57 13 eller mail: info@ogf.dk og kan lave en aftale
om levering med Post Danmark.

DEADLINE
Blad
Deadline
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6:
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Post Danmark

Redigering, layout
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Layout:		

PartnerHouse Reklamebureau

Blæsbjerghus

		www.partnerhouse.dk
Tryk:		

Svendborg Tryk

Oplag:		

1.700 stk.

Hovedafdelingen
Foreningsbetragtninger
Nogle aktuelle begivenheder i
motionsafdelingen får mig til at
fundere over, hvad en forening
er, hvorfor vi er medlemmer,
hvorfor nogle af os er havnet i lederposter, og hvad vi vil med foreningen.
Vi er vel i en forening, fordi vi har
en fælles interesse, vi gerne vil
dyrke, og da vi er sociale væsener, gerne sammen med andre.
En forening er for mig et socialt
fællesskab, hvor vi alle kan byde
ind med debatindlæg, vi har mulighed for i relation til tid, job osv.
I modsætning til kommercielle
fitnesscentre og lignende, hvor
der købes en konkret vare, er
foreningen et sted, hvor man selv
er med til at skabe betingelserne.
Vi er som forening en stor supertanker med søsterskibe i form af
de enkelte afdelinger. Det kan
være svært at overskue som ny,
men jeg ved, at alle, både bestyrelsesmedlemmer og menige
medlemmer vil gøre deres bedste for at tage imod nye medlemmer.
Jeg vil til gengæld forvente, at
man kommer med en indstilling
til at deltage og melde ind med
de evner og muligheder, man
har. En klub kan kun fungere med
en positiv indfaldsvinkel hos
medlemmerne.
Søg den indflydelse, der er, tal
med bestyrelsesmedlemmerne,
mange af dem kommer meget i
klubben, tal med Klaus Winther i
klubhuset eller ved klubaftenerne. Kom til generalforsamlingerne, vælg nogle andre, hvis I ikke
er tilfredse med os.

Jeg vil meget hellere høre forslag
til at tage imod nye medlemmer,
end at man vælger at tale i krogene og melder sig ud af OGF.
Enhver debat og diskussion er
hjertelig velkommen. Kom på banen, bring tingene på bordet i de
relevante fora.
Fortsat god sommer.
Jørgen Bendix Petersen,
hovedformand.

Formand
Jørgen Bendix Petersen
Tlf. 20 67 96 76
bendix@ogf.dk
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
Gymnastik
Thomas Juul Hansen
Tlf. 66 11 43 44
khth@mail.dk
Tværidræt
Ellen Hansen
Tlf. 61 66 48 15
eboyeh@gmail.com
Bladudvalget
Claus Falkenby
Tlf. 66 19 13 12
falkenby@mail.tele.dk
Medlemmer af bladudvalget,
se de enkelte afdelinger.

I stedet for at melde sig ud eller
snakke i krogene opfordrer Jørgen
Bendix til at involvere sig i klublivet, i
diskussionerne og debatten. Det giver
en sund forening. Foto: Erling Jensen.

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

Der løbes på en 5 km rund rute ved
Intersport Odense Cityløbet.
Foto: Erling Jensen
August 2011 – Nr. 4 2011
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TIL AKTIVE

BØRN

Team Spirit
Junior Sportspakke
Pakken indeholder:
Vandflaske
kr.
T-shirt
kr.
Shorts
kr.
Indendørssko
kr.
Taske
kr.
Sokker
kr.
Normalpris

50,200,200,500,250,50,-

kr. 1250,-

PAKKEPRIS

69995
Forbehold for fejl i priser og udsolgte varer.

SPAR 550,-

RT ODENSE
TILMELD DIG INTERSPO
PÅ WWW.OGF.DK
CITYLØBET 4. SEP. 2011
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Rosengårdcentret
Gul Gade · 66 15 95 40
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Vestergade 71
Odense C · 66 13 02 22

Tarup Center
Odense NV · 66 16 18 40

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

Sådan så gymnastiksalen ud, da der stadig var byggerod.

Tanker – efter mursten og et
gigantisk roderi
Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at vi nu står med en
fin halvanden tilbygning til klubhuset.
Det begynder efterhånden at ligne
noget, vi kan tage i brug – i hvert
fald i den ene ende. Men før vi begynder på det, så synes jeg faktisk,
at det er på sin plads kort at ridse
op, hvad der er sket i tilbygningen
efter at håndværkerne forlod stedet. Vi fik leveret et råt rum – dvs.
alt det indvendige arbejde med
gulv, lofter, maling, el og øvrig indretning har vi selv stået for færdiggørelsen af. Kurt Høybye har – udover at være involveret i byggeudvalget – også været arbejdshest
og tovholder på arbejdets færdiggørelse.
Der har heldigvis også været andre
frivillige fra motionsafdelingen,
som har bidraget med rå arbejdskraft, bl.a. til at slæbe materialer
ind, lægge gulv, sætte lofter op,
trække el, sætte lamper op og male
både i gymnastiksalen i stueetagen
og i det nye spinningrum i kælderen.
Der arbejdes i skrivende stund med

den sidste finish af spinningsrummet – et tidskrævende arbejde med
at få planlagt EDB – netopkobling til
X-trainer, installation og montering
af projektor samt klargøring af musikanlæg. Sidst, men ikke mindst,
skal hver enkelt spinningscykel
opgraderes til det næste trin af Xtrainer systemet, før alle cyklerne
kan flyttes ind i det nye lokale.
Når vi til 1. oktober kan tage det
nye lokale i brug – så skal vi lige huske at sende alle de frivillige arbejdshænder et dusin venlige tanker. Tak skal I ha’! Det er skønt, at
der er nogen som jer, der vil lægge
arbejdstimer i et klubgodt projekt.
Karen Høybye
Og nu efter at frivillige har været i
gang med at male, lave el-arbejde
osv. Fotos: Karen Høybye.

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: 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
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
Webmaster
Tommy Mathiesen
Middelfartvej 110st
5000 Odense C.
Tlf. 72 16 75 15
Email: tommym@galnet.dk
www.ogf.dk
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Er du tilmeldt Intersport Odense Cityløbet?
30 års jubilæumsløbet bliver rigtig
festligt. Musik med bandet Luxus
på Flakhaven og Sydbandet, der
underholder med traditionel jazz
ved Sydbank i Vestergade. Idrætog sundhedslinjen hos Kold Col-

lege arbejder på at stille et stort
skolehold, og økologilinjen har en
stand på Flakhaven, hvor der laves
og uddeles sunde smagsprøver.
Sydbank betaler for 200 børn. For
medarbejdere og kunder.

Vælg mellem 5 km, 10 km, ½ maraton og 5 km børneløb.
Se på hjemmesiden, www.ogf.dk
alt om det spændende løb og arrangement.

Der løbes på en rundstrækning på 5 km, og der er en
masse tilskuere, ikke mindst ad Vestergade.

Sydbandet underholder ved Sydbank i Vestergade.

Der er start på Klingenberg tæt ved Rådhuset.

HUSK

– motionsafdelingen holder et hyggeligt nytårsløb den 31.12 mellem kl. 10.00 og
14.00. Du har chancen for at være med til at
starte en ny tradition i OGF. Same procedure as
last year, Mrs. Karen?
– Same procedure as every year, dear!

HUSK

– at melde din email til kasserer
Michael, hvis du vil modtage elektronisk nyhedsbrev fra motionsafdelingen. Husk også at
give besked, hvis din e-mail bliver ændret.
Giv besked til ogfmotion@yahoo.dk

6
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Bandet Luxus spiller på Flakhaven ved Intersport Odense
Cityløbet, søndag den 4. september.

Husk Langesøløbet
Vær med i den hyggelige tradition.
Langesøløbet, Fyns ældste mo
tionsløb. Arrangeret siden 1970.
7,1 km i smuk kuperet skov,
søndag den 25. september.
Løbet starter kl. 10.30, og man
kan tilmelde sig fra kl. 9.00 10.00.

Der benyttes som altid stempelure til tidtagningen, og der er ingen planer
om at holde med det.

Godt 500 er med i Langesøløbet, der
altid har start kl. 10.30 ved den gamle
smedie ved Langesø slot.
Fotos: Erling Jensen.

Redtz Glas og facade
telefon:
66 14 7-9-13
fax:
66 13 91 24
døgnvagt: 66 14 7-9-13

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

August 2011 – Nr. 4 2011

7

29. april 2006.

Indoor cycling – for spinning må det jo
egentlig ikke hedde mere!

sidste konkurrence i sæsonen
5/2006 for de mandlige idrætsnaster i OGF var de individuelle
ke mesterskaber, som blev holdt i
tved lørdag den 29. april. Vi del2011/2012
med fireSæson
gymnaster,
nemlig: Louis
Selv om vi stadig nyder sensomedie i put rækken (max 10 år) og
meren – så er tiden inde til at planastian Schwartz,
Krapalis
lægge voresVictor
vintersæson.
t Gardar
Gudmundsson
i mini- sådan
Vintersæsonen
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ken (max.
12 år). den
Louis
på kun hvor vi
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1. oktober,
år skulle
deltage
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kan tilbyde
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et
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godt
supplement
til
kurrencen for sin aldersklasse.
Der
løb.
derfor flere spændingsmomenter
Vi kører – som et af de meget få
n konkurrencens
start.

Sæsonen løber fra 1. oktober stedet for en times spinning
2011 til 31. marts 2012. Vi sender – selvfølgelig forudsat , der er en
først indbydelse ud til sidste års ledig cykel, men det ER der som
deltagere her i august. Herefter regel altid.
bliver der annonceret på hjemme- Træningstidspunkterne er specificeret mere detaljeret på hjemmesiden primo september.
siden www.ogf.dk under motion/
Det fungerer således:
Ved forhåndstilmeldingen køber spinning.
man sig en spincykel i en time på Priserne pr. sæson er uændret
en bestemt dag i et bestemt tids- 550 kr. for 1 ugentlig time. 300 kr.
rum, fx. cykel nr. 16, hver tirsdag for den efterfølgende og 30 kr. for
fra kl. 17.00 – 18.00 og sikrer sig enkelttime.
steder i Danmark – med X-trainer dermed på forhånd, at der er en Vi vurderer på interessen – for en
Gardar
Gudmundsson
i minirækken (max
12 år) fik
andenudvidelse
af sammenlagt
tilbuddet kan en
faktisk
ledig
cykel.
systemet. Til den nye sæson udviput rækkens
på plads
i syv der
discipliner
i bensving
og ringe.
komme på tale. Så Arkivbillede
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mulighed
at godt
des detaldersgrænse
nu med bl.a. er
projektor
og Men
år, skulle
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mod endnu komme og deltage ”på chancen”.
hedeste ønske er at dyrke spinstorskærm,
så der bliver
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op til tofor
år at
ældre
noget,Alle,
de som
to kan
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ef- værre
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flotendelig
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give
er medlem
af motionsafkøre efter
ham selv,
det skulle
sig, at
dig
til
kende.
Det
kan
da
aldrig
delingen
(løb,
cykling
eller
stavfilmogeller
brugevise
grafik
på stortersom de derved vil kunne kæmpe øvelser ikke til en samlet førsteplads,
skade atviprøve
gang),
kan komme
være
”chanskærm.
Igen enSkønt
helt nyLouis
dimension,
ar meget
dygtige.
med om
medaljerne
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håbet på. Men
Karen Høybye
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og
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30
kr.
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der
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spinning
endnu
sjovere.
de sit bedste, rakte anstreng- gulv og spring på hest.
vi arbejder videre med
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ne desværre kun til en plads som
mer 23 i det samlede klassement.
ren lavede Louis imidlertid en så
øvelse, at han her fik en karakter,
var bedre end såvel Victors som
astians. Det kan du godt være
af, Louis.

Gardar leverede flotte præstationer i
alle de syv discipliner, og det udløste
en sammenlagt andenplads, guld i
bensving og ringe samt sølv på gulv,
hest, barre og reck. Kun specialøvelsen udløste ikke en medalje, idet
det her blev til en femteplads. Des-

rækken var stævnets største med
30 tilmeldte gymnaster, heraf
å tre fraSpinningsrummet
OGF. Her blev er
Sebastian
snart færdigt.
Foto: Karen Høybye.
ictor henholdsvis
nr. 23 og 26 i
ampen, mens Sebastian fik en fin
plads i spring på hest. I øvelser på
skulle både Sebastian og Victor
Den 8. oktober 2011 v/Flemming Givskud.
øvelsen med flik flak for første
Tilmeldingen er godt i gang. Da der er
g, så det var
vi lidt på
spændte
på. skal
begrænsning
antal deltagere,
du ikke
vente
længebegge
med at tilmelgik heldigvis
godt
forfordem
de dig. Arrangementet er beskrevet på
De er begge
gode springere, men
OGF´s hjemmeside. Du er tilmeldt, når
kal arbejdedulidt
med
harmere
indbetalt
175den
kr. stil/pers. på
klubkonto: 2370 – 6273660494 (skriv
e præsentation,
hvis
de
vil
med
i
navn + oktoberfest).
en. Jeg håber og tror på, at det er

Oktober-fest

ugust 20068Nr.
5
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næste sæson med en ufortrøden tro
på, at det danske mesterskab kan opnås.
I ønskes alle fire tillykke med de flotte
præstationer.
Kasper Rasmussen.

Kan en 10’er slå rod, hvis den får vand nok?
Herfra skal der lyde en stor tak til
alle sponsorer, cykelryttere og
hjælpere, der var med til cykelsponsorløbet den 16. juni.
Det blev en våd affære. Ligesom
starten skulle til at gå, åbnede
himlen sine sluser, og de stakkels
cykelryttere måtte kæmpe ekstra
hårdt i den time, løbet varede.
Som altid når det er vådt, er det
også glat. Vi havde et par styrt,
asfalteksem, men heldigvis ingen
alvorlige skader.
Vi er jo ikke Tour de France ryttere, der bare ryster sig lidt, når de
har slidt hul i låret, og blodet flyder, men alligevel – de faldne
kæmper rejste sig og fortsatte

deres jagt på omgange og gyldne
ti kroner til klubben.
Kent fra ”mad med sjæl” havde
sørget for god forplejning til alle
deltagere, og inden vi fik set os
om, så fik fadbamser, grillmad og
klubhushygge både skrammer,
regnvejr og lirekasselunger til at
træde i baggrunden.
Flemming Pallesen kørte sig ind på
en flot førsteplads med 24 omgange (i øvrigt skarpt forfulgt af Arne
Jernmand). Maiken Knudsen kørte
sig ind på en flot pige-førsteplads
med 22 kørte omgange. Morten
Schreiner havde skaffet sig så
mange sponsorer, at han blev
hædret for størst indkørte beløb.

Det regnede altså!

Det hårde, våde arbejde gav os
ca. 55.000 kr. – super flot. Resultater og sponsorliste kan ses på
www.ogf.dk under cykelmotion.
Så er det jeg spø’r mig selv: Kan
en 10 krone slå rod, gro og blive
til flere, hvis den bare får vand
nok? For hvis det er tilfældet, så
stiller vi gerne op i gummistøvler,
sydvest og vandcykel til næste år.
Helt sikkert!
Det er dæl’me et klub-godt arrangement.
Karen Høybye

Anne Vangsø.

Grænseløbet 2011
Traditionen tro arrangerer OGF
motion klubtur til Grænseløbet
ved Kruså. Det er en heldagstur,
hvor vi kører fra OGF´s klubhus
lørdag den 17. september kl. 9.30
og er hjemme igen kl. 21.
Du skal selv tilmelde dig selve løbet på www.ultimate.dk ”Graenseloebet” – obs. max deltagere
1500. Der er to distancer, 5,2 km

eller 12 km. Du er også velkommen til at deltage uden at løbe (der
er altid brug for gode heppere).
Du kan læse om arrangementet på
OGF´s hjemmeside. Du kan tilmelde dig på listen på opslagstavlen
eller direkte på mail til Dorthe:
fryd1004@gamil.com

Pris: 220 kr/voksen og ½ pris
børn under 15 år (kun for medlemmer af OGF-motion), prisen er
incl. transport og aftensmad (minus drikkelse) husk kaffe/te til efter løbet. Der er arrangeret kage.
Deadline for tilmelding: 1. september 2011.
Dorthe Jensen & Flemming Givskud
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9

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.
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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
Velkommen til sæson 2011-2012
Gymnastikafdelingen byder igen i
år på en bred vifte af tilbud til
børn, unge og voksne inden for
gymnastikkens mange discipliner.
Sæsonprogrammet kan ses på
www.ogf.dk/gymnastik.

Her kan du læse mere om:
• Tumbling
• Trampolin
• Teamgym
• Børnegymnastik
• Voksengymnastik

NYT – NYT – NYT
Trampolin i OGF
OGF – Gymnastikafdelingen, som
i mange år har været Danmarks
førende foreninger indenfor Power Tumbling, får nu Trampolin på
programmet i sæson 2011-2012.
Vi glæder os meget til at få en ny
disciplin til foreningen også endda
en Olympisk disciplin som Trampolin blev i år 2000.
Vi tilbyder flere trampolinhold
med dygtige og kvalificerede instruktører, lige fra bredde, konkurrence, talent til elitehold.

Vi glæder os meget til at komme i
gang med trampolin og håber, at
rigtig mange børn og unge vil prøve kræfter med denne disciplin og
udvikle deres talenter fra havetrampolinen til en dygtig trampolinspringer i OGF.
Tilmelding foregår online på www.
ogf.dk/gymnastik.
Vi glæder os til at se såvel nye som
nuværende medlemmer til en ny
og spændende sæson.
Bestyrelsen.

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

Trampolin bliver en ny spændende aktivitet.
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Et hus på spring
Midskov-huset er stadig livskraftigt efter 50 år på bagen
Folk fra nær og fjern stimlede sammen i Midskov-huset fredag den
5. august. Anledningen var, at det
denne dag var præcis 50 år
siden, at fritidshuset og træningslejren på Hindsholm blev indviet, og
blandt gæsterne var flere af dem,
der i sin tid var med til at bygge det
ved frivillig arbejdskraft og i høj
grad ved selvfinansiering. Blandt
gratulanterne var også medlemmer,
vi ikke ser hver dag, og som havde
taget turen fra Jylland for at gense
deres kraftigt renoverede værk på
jubilæumsdagen.
Det fremstod som altid flot og vel-

plejet i sommervejret, og det fik
den tidligere formand for gymnastikafdelingen, Gerda Nielsen, til i
sin tale at rose folkene bag og den
måde, huset bliver holdt på. Det
har i årenes løb dannet rammen
om adskillige træningssamlinger,
og gymnaster og atleter fra adskillige lande har i årenes løb haft stor
glæde af faciliteterne i de naturskønne omgivelser ved Gabet
– indsejlingen til Odense Fjord.
Som det også fremgår af jubilæumsskriftet, har OL- og VM-gym
naster fra Japan, Sovjetunionen,
Tyskland, Indien og Sverige gæstet

Erling ”Rasser” Juul Hansen, mangeårig formand og driftsleder for Midskov-huset, holder tale
efter roserne fra den tidligere gymnastikformand Gerda Nielsen (stående).

lejren, ligesom atletikfolk og løbere fra fjerne egne har nydt godt af
træningslejren. Også skoler, daginstitutioner, SFO´er og foreninger
– foruden vor egen – har medvirket til at holde liv i huset i form af
lejrskoler, kolonier og træningssamlinger.
Alene i det seneste årti har Midskovhuset haft 13.383 overnatninger,
kunne den tidligere gymnastikformand, nu driftsleder for huset, Erling ”Rasser” Juul Hansen, fortælle
– krydret med små anekdoter fra
husets tilblivelse og historie.
Nuværende gymnastik- og husformand Thomas Juul Hansen kunne
kun bekræfte, at Midskov-huset
og træningslejren stadig bliver
flittigt brugt. Det blev understreget af den efterfølgende udendørs
gymnastikopvisning af de unge
springgymnaster. Et effektfuldt og
livsbekræftende punktum på jubi
læumsdagen.
Tekst og foto: Claus Falkenby

Disse syv aldrende, men stadig friske herrer, var alle med til byggeriet for over 50 år siden. Det er fra venstre Tage Henriksen,
Jørgen Nielsen, Viggo Larsen, Leif Larsen, Erling Juul Hansen, Egon Pedersen og ”finansministeren” Knud Erik Meier.
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Tre gange Bent med efternavnene
Jacobsen, Jensen og Iversen får sig en
bedaget snak over jubilæumsmaden.

Knud Erik Meier studerer de gamle
papirer fra husets tilblivelse.

Ungdommen var også pænt
repræsenteret ved jubilæet.

Der var tid til ”at slå mave” til underholdning ved springgymnasterne.

Midskovs 50 års jubilæum

Gymnastikafdelingen vil gerne sige tak til alle dem,
der mødte op på dagen og var med til at fejre
Midskovs 50 års jubilæum.
Vi vil samtidig gerne sige en stor tak for alle de flotte
gaver som huset fik.

Tidligere sekretær i hovedafdelingen,
Jette Bogh, ved de bugnende fade.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i gymnastikafdelingen
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Odense Atletik/OGF
Susanne verdensmester i trespring
VM for veteraner i Sacramento, USA 6.-17. juli
Så fik Odense Atletik atter en verdensmester. Guld, sølv og bronze
til Susanne Hedeager og Morten
Kyndbøl.
I 2007 var det Troels Troelsen på
300 m hæk, og nu blev Susanne
Hedeager så klubbens anden verdensmester med titlen i kvindernes trespring (50-54 år).
Susanne var konkurrencens første
springer, og hendes udlæg på 9,99
m afgjorde konkurrencen fra første færd. Ingen af konkurrenterne
var i nærheden af Susanne, og da
hun i anden runde øgede til 10,19
m, var det til og med en forbedring
af hendes egen danske veteranrekord og langt over en meter foran
nærmeste konkurrent.

Næsten ren nordisk triumf
Sølvmedaljen gik til den danskfødte
Susanne Lauridsen fra Canada med
et spring på 8,81 m og bronzen til
en finsk kvinde.

Sølv i 7-kamp

Inden
trespringskonkurrencen
havde Susanne deltaget i 7-kampen
med næsten lige så stor succes.
Her var hun oppe imod den forsvarende australske verdensmester og
verdensrekordholder Marie Kay,
der på forhånd tegnede sig som
en uovervindelig modstander. Da
det endda blev til en forbedring af
verdensrekorden af Marie Kay, var
Susannes målsætning at gå efter
sølvmedaljen.
Susanne gennemførte en stabil og
helt igennem godkendt mangekamp, og vandt sølvet med en forbedring af sin egen danske rekord
til 4.778 point, hele 177 point foran
bronzevinderen.
Fra serien kan bl.a. nævnes: 30,29
sek. på 200 m, 14,27 sek. på 80
14 August 2011 – Nr. 4 2011

m hæk, 4.41 m i længde, 1,42 m i
højde og 25,01 m i spyd.
Dermed avancerede Susanne en
plads i begge øvelser i forhold til
VM i 2007, hvor det blev henholdsvis anden- og tredjepladser i disse
øvelser.
Susanne sluttede VM med at komme i finalen i hammerkast, hvor hun
med 32,73 m sluttede som nr. 8.

Bronze til Morten Kyndbøl
Det er aldrig for sent, og VM-debut som 43 årig kan være af det
gode.
Morten Kyndbøls VM start var ellers ikke uproblematisk, for at
have egne stænger med til USA er
næsten umuligt, så Morten satsede på at leje nogle af arrangørernes.
De stænger, der blev stillet til rådighed, viste sig bare at være alt
for bløde, men heldigvis var der
hjælp at hente hos de amerikanske modstandere, der lod Morten
låne deres stænger.
Konkurrencen startede med voldsom sidevind, og da man håndhævede, der kun var et minut at
springe i, var der ikke tid til at
vente på, at vinden artede sig.
Morten klarede højderne 3,80 m,
4,15 m og 4,25 m i første forsøg,
men måtte kapitulere på højden
4,35 m.
Det viste sig heldigvis at være nok
til bronzemedaljen, da Morten var
den eneste af springerne på denne højde, der var kommet over i
første forsøg.
En flot VM-debut til Morten.

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
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
Tlf. : 65 91 57 13
E-mail : ogf.kontor@ogf.dk

René og Carlo ramt af skader
For OA/OGF´s sidste to deltagere
gik det desværre knap så godt.
René Lehmann Petersen var ellers
spået et spændende VM, men
pludselig opståede rygproblemer
satte desværre en kæp i hjulet for
ham. René blev ellers nr. 2 i sit
indledende heat på 800 m i tiden
2.17,71 min, men trods flere behandlinger dagen derpå måtte han
desværre udgå efter ca. 150 m af
semifinalen.
Carlo Giorgetti skulle have deltaget i stangspring, men en skadet
achillessene gjorde, at Carlo aldrig
kom til start.
Flemmimg Hedeager

Nordisk triumf på medaljeskamlen. Susanne sammen med
den dansk-canadiske sølvvinder og den finske bronzevinder.
Morten Kyndbøl VM-debuterede med en flot bronzemedalje for et spring på 4,25 m.
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Veteraner
Dansk veteranrekord i 4 x 400 m løb
Løbere fra OA/OGF slog 18 år gammel rekord - Odense den 31. juli
Kvartetten Svend Olsen, Jørgen
Bendix Petersen, Henning Mikkelsen og Henrik Lund Jensen satte
søndag dansk rekord i 4 x 400 meter løb i aldersgruppen 55 - 59 år.
Den nye rekord lyder på 4.21,73
min., hvilket var en forbedring af
Søllerød Nærum Idræts Klubs (SNIK)
tid fra 1993 på 13,84 sekunder.

De fire løbere forsøgte sig også på
1.000 meter stafetten, hvor det blev
til den 3. bedste danske tid nogensinde i aldersgruppen med 2.39,00.

Der kan ses videooptagelse fra løbet her: http://www.
youtube.com/watch?v=s8QVTXEv_Qo
Kvartetten prøvede i samme stævne forgæves at sætte
rekord i 1000 m stafet. Havde benene været friske,
				var det sikkert lykkedes:
Henrik Lund Jensen Du kan se videooptagelse her: http://www.youtube.
com/watch?v=nzfDY7Mvr5o
Videooptagelsern er lavet af Rene Lehmann Pedersen.

Fra venstre ses de nye indehavere af
den danske veteranrekord på 4 x 400 m:
Jørgen Bendix, Svend Olsen, Henning
Mikkelsen og Henrik Lund Jensen.
Foto: Inge P. Jensen.

Vestdanske veteranmesterskaber
Esbjerg den 26. juni
Årets vestdanske veteranmesterskaber i Esbjerg, der havde 11 OA/
OGF´ere til start, var begunstiget af
dejligt sommervejr. Odenseanerne
kvitterede med at hjemtage hele 23
medaljer, deraf 16 af guld.
Blandt de bedste OA/OGF-resultater kan nævnes: Lone Sørensen viste fin form med 34,97 m, 29,81 m
og 11,70 m i hhv. hammer, diskos
og vægt. Sumuni kom nok engang
over 50 m i spyd (50,67), Mogens
sprang 3,60 m i stang, løb 100 m på
12,92 sek. og sprang 9,45 m i tre16 August 2011 – Nr. 4 2011

spring (= ny ATB-bedste). Jakob
Petersen var bedst i spyd og kugle
(10,30 m = ATB-forbedring), Morten Kyndbøl sprang 4,20 m i stang,
og Henrik Wendt forbedrede sig på
5000 m til 18.15,85 min.

Medaljehøsten fordelte sig
således:
Lone Sørensen
3 guld
Ole Jeppesen
3 guld
Mogens Sørensen
2 guld + 1 sølv
Jakob Petersen
2 guld
Johannes Mørch
1 guld + 2 sølv
Poul Husum 1 guld + 1 sølv + 1 bronze
Flemming Wedell
1 guld + 1 sølv
Laanyuni Sumuni
1 guld
Morten Kyndbøl
1 guld
Henrik Wendt
1 guld
Kurt Jørgensen
1 bronze
Claus

Fuld af flotte præstationer ved Vestdanske Ungdom
En hel busfuld Odenseatleter indtog Skive den sidste weekend før sommerferien.
Skive 18-19. juni
Som vanligt var Odense Atletik blandt
de tre bedst repræsenterede klubber
ved dette mesterskab, og igen i år
kom vi hjem med en stor bunke mesterskaber, medaljer, finalepladser
samt andre gode præstationer.
Herunder vil jeg kort opridse højdepunkterne i de enkelte aldersgrupper.

12-13 års gruppen
Det har altid været sådan ved dette
mesterskab, at der i de yngste grup-

per er størst konkurrence om
pladserne.
Derfor var det så meget desto
mere bemærkelsesværdigt, hvad
flere af vore unge atleter præsterede.
Elisabeth Harnow-Dorsche havde
et flot mesterskab, der blev kronet
af en fornem sølvmedalje på 600
m i tiden 1.48,04 min. Elisabeth
førte endda løbet længe, og blev
kun slået med 16/100 sekund.
Derudover blev det til en fjerde-

plads i længdespring med 4,59 m,
samt finalekvalifikation på både 80
m og 60 m hæk.
Katrine Larsen var en af vores måske mest overraskende medaljevindere, og så blev det endda til
dobbelt gevinst.
Katrine vandt en fornem sølvmedalje i spydkast med 27,20 m og
fulgte op med en overraskende
bronze i diskoskast med det runde
resultat 18,00 meter.
Endelig vandt Elisabeth og Katrine

Søren Lopdrup vandt bronze
i hammerkast

sammen med Freja Blom Thomsen og Emilie Steenberg Hansen
sølv på 4 x 80 m stafetten.
Hos drengene fik vi ligeledes en
meget overraskende vestdanskmester, da Andreas Matthiesen
vandt guld i hammerkast med
15,67 m. Andreas hjemtog også
sølv i diskos med 18,40 m.
Steffen Kjær Møller blev nr. 4 i
både højdespring og på 200 m
samt kom i finalen i længde, og
Daniel Jørgensen kom ligeledes i
finalen i spydkast.
Andreas Matthiesen vandt med både guld og sølv sine første vestdanske medaljer.

Fortsættes på side 18
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Nikolaj Laugesen mesterskabsdebuterede i stangspring med en flot bronzemedalje.

14-15 års gruppen
I denne gruppe var vi repræsenteret
af en af stævnets ubestridt største
profiler, nemlig Sophie Roessler. Sophie kom hjem med ikke mindre end
fem individuelle og en stafetmedalje.
Det blev til endog meget overbevisende mesterskaber i både 80 m hæk
(11,89 sek), trespring (11,24 m) og
længdespring (5,33 m), samt sølv på
både 100 og 200 m i tiderne 12,90 og
26,16 sek. Kun besejret af den ekstremt stærke Annelouise Villum Jensen fra Århus 1900.
Sophie satte endda PR på både 200 m
og i trespring samt tangerede sin PR
på 80 m hæk.
I stafetterne blev det til guld på 1000
m stafetten til kvartetten Sophie,
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Louise Malmqvist, Sofie Binou Nielsen og Sabrina Kjær Møller, mens Sofie Binou sammen med Freja Nowack,
Anne Marie Nygaard Andersen og
Emilie Bælum Andersen fightede sig
til bronze på 4 x 100 m. En flot præstation af disse piger, og ikke mindst
hatten af for Anne Marie og Emilie,
der trådte til, da førsteløberne Sophie
og Louise ikke følte sig klar til at løbe.
Louise Malmqvist hjemtog sølvet i hofdisciplinen højdespring med 1,53 m.
Freja Nowack kom i finalen i både
længdespring og kuglestød samt blev
nr. 6 i højde, Sofie kom i finalen på 100
m og i kugle, og Anne Marie i diskos.
Hos drengene blev det til bronze på 4 x
100 m stafetten til Matias Führing Petersen, Frederik Randrup, Nikolaj Lau-

gesen og Victor Berwick. Matias og
Frederik kom i finalen på 100 m hæk,
Frederik blev nr. 5 på 800 m, og Nicolai Matthiesen kom i finalen i både
kuglestød og hammerkast.

16-17 års gruppen
Her vandt Josefine Harder mesterskaberne i både længdespring og
kuglestød med henholdsvis 5,08 og
10,43 m samt sølv i spydkast med
36,46 m.
Sandra Christensen vandt sølv i
stangspring med 2,70 m og Ninna
Nielsen bronze i længde med 3,95 m.
Katharina Most blev nr. 4 på 800 m i
tiden 2.32,59 min.
Frederik Kyndbøl blev en sikker Vestdansk mester i stangspring, da han

Bane-turneringen, 2. runde
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 meget stærkt igen og løb en PR hjem.
1500 meter:
René trak det store læs i næste David de Sousa (’88) 4.12,99 min.
gruppe. Det nød især Steffen og An- Anders Ludvigsen (’90) 4.16,57 min.
ders godt af. De to har som regel en Steffen Massaro (’83) 4.17,50 min.
usynlig snor imellem sig, så de ikke af- René Pedersen (’61)
4.20,14 min.
viger mere end 1,5 meter fra hinanKasper Stentz (’86)
4.23,10 min.
den, og denne gang var det i Anders´
favør. Begge to løb meget flotte re- 5000 meter:
korder hjem.
Kasper D. Pedersen (’77)
Sophie Roessler på vej til en sikker guldmedalje på 80 m hæk.
René sled sig igennem til, hvad der
16.07,28 min.
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Frederik Kyndbøl vandt suverænt det vestdanske mesterskab i stangspring med tangering af sin PR på 3,90 m.

Dette spring gjorde, at Jacob i øjeblikket har den gule førertrøje i det tætte
felt af gode Odense længdespringere.
Endelig vandt Kevin og Jacob 4 x
100 m stafetten sammen med de
oprykkede Søren Lopdrup og Rasmus Poulsen.

Hos ungsenior pigerne vandt Jeanette Hedeager guld i trespring,
længdespring og 400 m hæk samt
sølv på 100 m.
Endelig var der hos ungsenior
drengene guld til Thomas Jørgensen i spydkast med 49,51 m, og
Emil Mikkelsen vandt både guld i

diskoskast og kuglestød med 48,69
og 12,04 m.
Diskoskastet var endda personlig
rekord, og det var i sig selv bemærkelsesværdigt, da Emil lørdag middag klagede over så store rygproblemer, at han ikke engang
magtede at hjælpe cateringchefen
Poul Tesch med at bære madvarer
ind fra bussen til stadion.
Det må jo have helbredende virkning at sove på en luftmadras i et
klasseværelse, når man dagen efter
kan præstere sådan et kast.
Tillykke til alle med de fornemme præstationer. Det lover godt før årets DM
Ungdom, der jo bliver i egen hule i den
sidste weekend i august.
Flemming Hedeager
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Grill-party
i Midskov
Et sidste
og fyldestgørende farvel
AltMotionsafdelingen
vedr.
holder grillparty i sommerhuset Midskov
begravelse,
den
26.
og
27.
august
2006.
bisættelse,
attester,
transport
Det er en weekendtur
hvor vi mødes i
m.v.

sommerhuset lørdag mellem kl. 12 og
13.
Kærsangervænget 35 - 5550 Langeskov - tlf. 65 38 11 32, svarer altid.
www.langeskovbegravelse.dk
For dem, som vil ud at løbe eller cykle
,er der afgang kl. 13.15.

Aftaler træffes
gerne hos Dem
Hasse Østergaard

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.
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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. 17.00.
Deltagerprisen pr. gang er 15 kr.
Kaffen er gratis.
Efterårssæsonen indledes onsdag
den 7. september 2011.
Ønsker man at komme på vente
listen i bridgeklubben og/eller være
substitut, kontakt venligst en af
nedenstående kontaktpersoner.

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

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

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.
Deltagerprisen er 20 kr. pr. person.
Efterårssæsonen starter torsdag den
6. oktober 2011.

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

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.

SYNG-SAMMEN

Kontingent
Pr. person: 200 kr. pr. år.

Kontaktperson:

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.

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

SAMSPIL
Hver tirsdag i vinterhalvåret. fra kl.
10.00 – 12.00. 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:
SPECIALWOGGING ONSDAG
DEN 14. SEPTEMBER 2011
Onsdag den 14. september 2011
skal vi på årets specialwoggingtur
med efterfølgende spisning i klubhuset kl. 20.15.
Kl. 18.15 kører vi med bus fra klub-

huset, Stadionvej 43 til Skibhusene,
hvorfra vi wogger ca. 8 km hjem til
klubhuset til et veldækket bord.
Menuen består af indiske retter.
Busturen er gratis, men prisen for at
deltage i spisningen er 80 kr.
Drikkevarer forventes købt i klubhuset og er for egen regning.
Tilmelding og betaling til Ellen Hansen eller Birte Hviid senest onsdag
den 7. september 2011.
Evt. spørgsmål til turen kan ske ved
henvendelse til:
Ellen Hansen
tlf. 61 66 48 15
Birte Hviid
tlf. 20 95 51 11

Woggerne ved Tusindårsklokken på en dejlig sommeraften i juli 2011. Foto: Birte Hviid.
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Odense Gymnastikforening
Stadionvej 43
5200 Odense V.

DER ER PLADSER ENDNU
– 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.

Prisen inkluderer:
Bustur, vandrekyndig rejseleder, halv
pension fra aftensmad første dag
til og med morgenmad sidste dag.
Frokost sidste dag og bidrag til
rejsegarantifonden.
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.

Hotellet har restaurant med buffet,
og hotellets swimmingpool kan benyttes.
Alle værelser er med bad/toilet, sattv, radio og balkon.

Pris pr. person i dobbeltværelse
er 3.445 kr.

Nærmere beskrivelse af turen
kan fås ved henvendelse til Jytte
Palmus eller Ellen Hansen.
Jytte Palmus
tlf.. 41 27 08 41
Ellen Hansen
tlf. 61 66 48 15

Pris pr. person i enkeltværelse
er 4.045 kr.

Bøilerehauge
Begravelse
Dalum-Hjallese
Jernbane Allé 1
Odense SV

Ansgars
Falen 45
Odense C

Næsby-Søhus
Bogensevej 56
Odense N

Tlf. 66 13 24 55
Erik Mortensen

www.afsked.dk

Kim Bøilerehauge

Tryghed gennem personlig vejledning

