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Fællesskabet og sammenholdet blomstrer  
på tværs af alder og køn i LIFs nye Ungdomsrum.
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Kasserer Børneformand                                             
Jan Hedegaard Ulrik Sundahl Sørensen
Tlf. 29 67 64 92 Tlf. 26 13 02 98
jhe@danskrevision.dk ulrik@dbufyn.dk

Seniorformand   Ungdomsformand   
Frederik P. Jensen  Jan Boye
Tlf. 20 72 07 28 Tlf. 71 78 50 62
mr.pj96@gmail.com   elvisaron@gmail.com         
                                                                                     

Tennisformand     Aktivitetsformand                                         
Mette Temmesen   Henrik Sommerlund
Tlf. 23 71 48 40    Tlf. 30 60 04 20
mtemmesen@gmail.com info@sommerlundgrill.dk                                                        

Sponsorudvalgs Sekretær  
Formand Tina Vind Sørensen
Kristian V. Rasmussen Tlf. 65 38 27 10
Tlf. 24 94 50 21 tina_henrik@live.dk           
vedel@hotmail.dk

Besøg LIFs hjemmeside på: 
www.langeskovif.dk

Langeskov  
Idrætsforening
Børmosevej 5
5550 Langeskov
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VI ER DIT STORE, LOKALE VÆRKSTED!
Høj faglighed, lave priser og et serviceniveau i særklasse! Se bare herunder:

SE ALLE VORES GODE TILBUD I VORES BROCHURE. HENT DEN PÅ ET AF VORES VÆRKSTEDER. 
Se betingelser for ovenstående tilbud på autohusetfyn.dk

GRATIS MOBILITETSSERVICE 
MED VEJHJÆLP I DANMARK
– med fri transport til et af vores værksteder!

VI HENTER DIN BIL 
PÅ HELE FYN

– og vi afleverer den igen når den 
er færdig på vores værksted! 

Ganske gratis!

GRATIS 
LÅNEBIL

med fri km.

HJULSKIFT KUN 199,-
110% 

prismatch
Vi matcher prisen og giver 

yderligere 10% rabat!

10% LOYALITETS BONUS
For hver gang du handler for 1.000,-  

på et af vores værksteder.

Eget skadecenter

SERVICEEFTERSYN
FRA KUN 899,-

Odense:
Nyborgvej 427 
5220 Odense SØ
odense@autohusetfyn.dk

Langeskov:
Odensevej 35
5550 Langeskov
langeskov@autohusetfyn.dk

Marslev:
Marslev Stationsvej 1
5290 Marslev
marslev@autohusetfyn.dk

Formand
Sv.O. Hansen
Tlf. 21 42 76 23
sv.o@hansen.mail.dk
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FORMANDEN HAR ORDET
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Sv.O. Hansen 
Formand

Håbet er ”vi savnede jer alle og LIF rigtig meget”

Ingen tvivl om, det er en un-
derlig tid vi i øjeblikket be-
finder os i, men med over-
skriften håber jeg så også, 
at vi igen er kommet i gang 
med aktiviteterne på vores 
dejlige anlæg, når dette læ-
ses. For vi har, ingen tvivl 
om det, savnet Fællesska-
bet, Anerkendelsen, Re-
spekten og Sammenholdet 
i LIF, og ikke mindst berø-
ringen med boldene, både 
med fodbolden og tennis-
bolden, siden vi blev lukket 
ned den 13. marts. 

Nu hvor jeg sidder og skri-
ver dette indlæg til vores 
første nummer af kontakt 
i 2020, skriver vi den 29. 
april, og dejligt er det, at 
vores tennisspillere atter er 
”kommet på grus”. Selv-
følgelig under alle de hen-
syn, der skal tages og som 
vi selvfølgelig bakker 100% 
op. Men hvor er det dejligt 
atter at kunne dyrke den 
sport man elsker. Fodbol-
den derimod, ved vi i skri-
vende stund intet om, dog 
er håbet, som tidligere skre-
vet, at vi igen får lov at mø-
des på fodboldbanerne ef-
ter den 10. maj. Om det så 
bliver i mindre grupper, er 
i og for sig ikke så vigtigt 
i første omgang, bare vi 

kommer i gang igen, og al-
le vores fodboldspillere får 
lov, at sparke til en fod-
bold. Men selvfølgelig ser 
vi helst, at hele afdelinger 
får lov til at træne sammen, 
og det stadig under hensyn-
tagen til de anbefalinger vi 
modtager fra DBU og DIF.

En ting vi nok ikke skal 
regne med sker lige med 
det første, er samværet i vo-
res dejlige klubhus, hvorfor 
det sociale samvær må dyr-
kes på anden fornuftig vis, 
uden at de anbefalede reg-
ler ikke overskrides af den 
grund. Så håbet er, at alle 
vores medlemmer, når det-
te læses, har modtaget in-
strukser fra klubben om, at 
vi er startet op, hele vejen 
rundt, og at det sker på for-
nuftig vis, hvor alle anbefa-
linger bliver fulgt og over-
holdt. Dette er jeg heller 
ikke i tvivl om sker, ikke 
mindst når vi ser de man-
ge alternative tiltag, der er 
blev gjort i den tid ”nedluk-
ningen” har varet.

Økonomi
Ingen tvivl er der heller ik-
ke om, at vores økonomi 
også bliver ramt af krisen, 
hvilket vores kasserer, Jan 
Hedegaard, kommer ind på 

i sit indlæg her i bladet. Lad 
mig dog lige minde jer alle 
om, at støtte Michael, ”Hos 
Michael”, ved at købe take 
away hos ham på centret. 
Nu hvor det ikke kan lade 
sig gøre i klubhuset, så er 
dette en oplagt mulighed, så 
vi kan få ham og hans per-
sonale ”hele tilbage”, når 
der igen er mulighed for at 
åbne klubhuset.

Ellers er det med stolthed, 
jeg kan konstatere den sto-
re opbakning vores man-
ge sponsorer stadig har gi-
vet os, trods det, at også 
de er i en svær tid. Et stort 
lyspunkt, at Kristian, med 
sit store arbejde, har kun-
net melde ud om denne sto-
re opbakning. Så husk det 
gamle slogan ”Støt vores 
sponsorer, de støtter os”, 
dette er endnu vigtigere end 
nogensinde.

Desværre har vi jo allerede, 
om ikke aflyst, men ryk-
ket vores IAI Cup som nor-
malt finder sted i Pinsen, 
og som også giver en pæn 
sum penge til vores daglige 
drift. Desuden ved vi jo og-
så, at vores, nok så økono-
misk vigtige, Bierfest kan 
hænge i en tynd tråd i år, 
og det samme kan være til-

fældet med indtægterne fra 
kræmmermarkedet, som jo 
i sagens natur er præget 
af en vis usikkerhed. Dette 
selvom vi med stor respekt 
og anerkendelse ser til, at 
folkene i Langeskov Bor-
gerforening stadig arbejder 
med planerne for markedet, 
i troen og håbet på, at der 
nok skal blive kræmmer-
marked i Langeskov i 2020. 

Med dette in mente, må vi 
også bede til, at vores med-
lemmer har forståelse for, at 
vi stadig opkræver kontin-
gent selvom vi godt ved vi 
har haft - og måske desvær-
re stadig har, en tid uden 
sportslige aktiviteter.

Nu vi er ved økonomi, så 
er vi selvfølgelig dybt tak-
nemmelige for det flotte 
kommunale tilskud vi mod-
tager hvert år, og heldig-
vis også i år. Uden dette, 
var det endnu sværere at få 
tingene til at løbe rundt i 
en forening som vores. Lad 
mig dog, i denne forbindel-
se, lige komme med lidt un-
dren. Når medlemstallene 
for året bliver gjort op i al-
le kommunens foreninger, 
sker det pr. 1. oktober, el-
ler med andre ord, i en tid, 
hvor udendørssporten har 
lavsæson, og dermed og-
så, ofte, har mistet en del 
medlemmer til indendørs-
sporten. Helt fair, at dette 
sker, men det samme sker 
jo for indendørssporten, når 

udendørssporten starter op 
i foråret, hvor vi så i sagens 
natur har vores største med-
lemstal. Så mit og hele be-
styrelsens håb er, at opgø-
relsen af medlemstal sker i 
respekt for årstiderne.

Sportsligt
Hvor vi er lige pt, ved vi ik-
ke hvornår, eller om vi over-
hovedet, kommer i gang 
med at spille kampe igen in-
den sommerferien. Så rent 
sportsligt står det hele hen i 
det uvisse. Dog vil jeg ikke 
undlade at byde velkommen 
til vores nye førsteholds-
træner, Mads Jensen, som 
trods ”pausen” allerede har 
gjort et godt indtryk i LIF. I 
det hele taget, stor respekt 
for vores mange trænere og 
andre frivillige, for uden je-
res store indsats var det ik-
ke muligt at drive LIF, som 
den forening, den er i dag.

Andre steder i bladet kan 
der læses om helt andre til-
tag og ideer, som skaber 
dagligdagen i vores dejlige 
forening, men med til det 
sportslige hører også vores 
årlige fodboldskole, som i 
år, gerne, skal finde sted for 
26. gang. Tilmeldingen er 
godt i gang, og i DBU for-
venter man stadig den bli-
ver til noget. Derfor tilmeld 
jer roligt skolen, for bliver 
den aflyst, får alle naturlig-
vis deres deltagerbetaling 
tilbage. Ingen tvivl om, at 
fodboldskolen er og bliver 

en oplevelse, som vi i år, 
forventer og tror på, bliver 
for de max. 144 deltagere.

Lad mig slutte mit indlæg 
med at ønske Knud Knud-
sen tillykke med LIF-Poka-
len 2019, og samtidig tak-
ke ham for det store arbej-
de han har lagt omkring vo-
res årlige indendørsstævne, 
et arbejde, han, desværre 
har valgt at trække stikket 
fra. Heldigvis ser vi ham 
så i andre funktioner i LIF, 
ikke mindst i og omkring 
”De grønne Hjerter”. Til-
lykke skal også lyde til Re-
ne Elkjær og Jonas Wall-
strøm, som nye indehave-
re af LIFs 10-års nål. Ende-
lig skal der også lyde et vel-
kommen til bestyrelsesar-
bejdet til Ungdomsformand 
Jan Boye, Seniorformand 
Frederik P. Jensen og Akti-
vitetsudvalgsformand Hen-
rik Sommerlund, og samti-
dig en tak til de afgående, 
Jane Mose Hansen, Mads 
Rasmussen og Flemming 
Holton.

-  Og husk så, at passe på 
jer selv og på hinanden, bå-
de på og udenfor vores dej-
lige anlæg! –
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Tryk:
Deslers Grafisk Hus

Oplag: 2.500 stk. 

Bladudvalget vil gerne 
takke annoncørerne for 
den store velvilje,  
vi har mødt.

Deadline til næste  
nummer:
Ultimo oktober 2020

www.langeskovif.dk

L·I·F

v/Thomas Kirk
Odensevej 1

 Tlf. 65 38 13 46

Odensevej 1 • 5550 Langeskov • tlf. 65 38 13 46
Skibhusvej 104 • tlf. 66 12 06 90

BØRSTENBINDERVEJ 5 · 5230 ODENSE M
TLF. 66 11 31 31

Industrivej 7 • 5550 Langeskov

info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

Tlf. 70 23 13 50

Odensevej 44
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65
Fax 65 95 21 65
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk

Dansk Outlet.indd   1 27-04-2016   13:22:32

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk
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MINDEOPTOG

Det var naturligvis et stort 
chok for alle i klubben, da 
vi modtog meddelelsen om, 
at en af vores medlemmer, 
Azad og hans mor Huda, 
var blevet brutalt myrdet i 
Syrien.
Vi vidste også, at vi ikke 
ville få en mulighed for at 
vise vores respekt ved en 
begravelse og derfor beslut-
tede vi at gå en lille minde-
tur fra Azads skole, hen for-
bi børnehaven, hvor hans 
søskende gik og sluttende 

ved adressen, hvor famili-
en boede.
Da det blev offentliggjort 
var der straks et ægtepar fra 
byen, som donerede fakler 
til formålet.
I LIF har vi vores FARS-
principper. Det er ikke ba-
re ord, men et dybfølt øn-
ske om, at de principper 
skal være vores måde at 
anskue vores fællesskab i 
klubben på.
Selve optoget blev fulgt af 
mange medlemmer og øvri-

ge borgere fra byen. Det er 
vi dybt taknemmelige over. 
Vi var ca 700 mennesker, 
der d. 6. marts viste vo-
res fællesskab, anerkendel-
se, respekt og sammenhold 
i forhold til denne grimme 
forbrydelse mod nogle af 
vores medmennesker.
LIF siger mange tak for op-
bakningen.
Må Azad og Huda hvile i 
fred.

Bestyrelsen, Langeskov IF
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SENIORFORMANDEN

www.langeskovfodterapi.dk - Tlf. 40 23 65 66

Nyborg Afdeling
Nørregade 2[ad:postnr] [ad:by]
Telefon 45 12 51 10

Farveboks
Logo
Tekstboks
Streg

Nyborg Afdeling
Nørregade 2
5800 Nyborg
Telefon 45 12 51 10

VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:

VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:

VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:

I skrivende stund har titlen 
som seniorformand i LIF 
ligget på mine skuldre i små 
4 måneder og dermed er 
dette indslag også mit første 
af slagsen i LIF Kontaktbla-
det. En kort introduktion af 
mig ville derfor nok være på 
sin plads. 

Jeg blev valgt ind som se-
niorformand til generalfor-
samlingen i slutningen af 
januar. Jeg har boet i Lan-
geskov de første 20 år af 
mit 23 år lange liv og fod-
bold har jeg blot spillet for 
én klub. LIF. Inden vinter-
pausen, da den daværende 
seniorformand, Mads Ras-
mussen, meldte sit stop i be-
styrelsen, var jeg meget be-
æret over, at klubben og ik-
ke mindst spillerne i senior-
truppen mente, at jeg var 
den rette til at overtage den 
post. Jeg har altid gerne vil-
le hjælpe klubben hvor jeg 

kunne, både som uddannet 
dommer og i form af fri-
villigt arbejde, men om jeg 
kunne løfte rollen som se-
niorformand, det havde jeg 
mine tvivl om. Men i bed-
ste LIF-format blev det gjort 
klart fra klubbens side og 
spillerne omkring mig, at 
hjælpen aldrig ville være 
langt væk, skulle der væ-
re brug for den og med det 
sagt, trådte jeg med det sam-
me til.

En ny træner er kommet 
til 1. holdet fra 1. febru-
ar. Mads Jensen er kom-
met til fra Årslev. Det be-
tyder at LIF har sagt tak for 
denne gang til trænerteam-
et, Claus Udengaard og Pe-
ter Petersen. En kæmpe tak 
skal lyde til de to, der trådte 
til i en svær tid for hele se-
niortruppen. De fik til opga-
ve at samle en meget split-
tet seniortrup og genopret-

te et godt fællesskab i he-
le truppen. Et sammenhold 
i truppen der pt. lever i bed-
ste velgående, vidner om, at 
de lykkedes med den missi-
on og til det skal der lyde en 
stor tak. Både fra klubbens 
og spillernes side. 
Det giver plads til Mads 
Jensen, der skulle bevare det 
gode fællesskab i truppen, 
men også indfri de sports-
lige ambitioner som både 
klubben og truppen har. Am-
bitiøse og sultne var nemlig 
hvad hele seniortruppen var 
efter vinterpausen. 1. holdet 
der gerne vil vise at niveau-
et er til mere end Serie 2 og 
Hold 2 der gerne vil vise at 
de hører til i Serie 2.
Men som så meget andet i 
hele verden, blev de ambiti-
oner sat på pause.

Frederik P. Jensen
Seniorformand

Langeskov
Fysioterapi

v/ Gitte Skræm 
& 

John Jacobsen

Odensevej 27
5550 Langeskov

Telefon 65 38 24 46
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Langeskov
Langeskov Centret 11 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

DIN foretrukne mægler når 
du skal have solgt

Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

solgtsolgtsolgt
Bestil et 

gratis Salgstjek

 - så ved du, hvad din 

bolig er værd

Åbningstider alle 
dage kl. 15.00 - 21.00

65 35 33 34

Husk du kan nyde din nylavede varme 
pizza hos os.  

Online bestilling • www.peppes-pizza.dk
Ullerslev Centret 22 · 5540 Ullerslev

Vi bringer også ud. (ved min. køb for 100,-) 
Ullerslev 20,-

Langeskov/Aunslev 25,-
Rynkeby 25,-

Konfirmation,  
studenter fest,  

reception eller andet 
arrangement - speciel 
pris gives. Kom forbi  

og hør om dine  
muligheder. 

SuperBrugsen Langeskov
Telefon 65 38 11 55 - Åbent alle dage 8.00-20.00

Vi støtter lokalt

Superbrugsen.indd   1 27-04-2016   11:10:07

Kerteminde tlf. 88 32 30 50
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UNGDOMSFORMANDEN

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov

Tlf./Fax 65 38 22 22

LC Sport.indd   1 27-04-2016   11:44:44

ORIGINALE ØL
I ORIGINALT DESIGN
Vi har ladet os inspirere af vores gamle, historiske 
etiketter i arbejdet med det nye design – for at hylde 
vores rødder og det gode øl. 
Vi har brygget af kærlighed til øllet, fynboerne og 
andre flinke folk siden 1859. Tak for tilliden!

Efter at have været træner 
og pigekoordinator i LIF i 
snart 15 år, så fik jeg på vo-
res seneste generalforsam-
ling opbakning til at over-
tage tøjlerne i ungdoms-
afdelingen efter legenden 
Jane.
Det er voldsomme store 
sko at skulle udfylde - no-
get, jeg bestemt ikke får 
let ved, men jeg vil gøre, 
hvad jeg kan for at tjene 
klubben, medlemmerne og 
sporten generelt i vores dej-
lige klub.
Kan også nævne, at posten 
som pigekoordinator nu er 
åben, hvis nogen skulle få 
lyst.
Jeg ville ønske at jeg kunne 
fortælle om spændende træ-
ninger og kampe hos vores 
U14-piger, u13-14-drenge 
og de store knægte hos u16. 
Men som I ved, så har det 
haft trange kår de seneste 
mange uger….
Inden vi blev lukket ned, så 
nåede vi dog at få visse ting 
på plads:
Hos vores u13-14 drenge 
fik vi tilgang på træner-si-
den af Bent Jacobsen - den 
gæve LIF-kæmpe, som nu 
i ny og næ giver en hånd 
med sammen med Caspar 
og Henrik. Vi skal dog bru-
ge yderligere hjælp i den-
ne årgang - så det er en op-
gave.

Hos u14-pigerne måt-
te Viktoria stoppe pga ud-
dannelse og job - stort tak 
til dig for indsatsen - og i 
stedet vendte Nadia Boye 
hjem fra højskolen og er 
nu træner sammen med Ta-
bita Zink, som har en for-
tid hos vores damesenior.
Hjertelig velkommen til 
jer.
Hos u16-drengene fortsæt-
ter Morten Madsen arbej-
det med at få koordine-
ret og trænet vores sto-
re knægte. En opgave, der 
indbefatter kontakt og af-
taler med drenge på efter-
skole osv. Tak for din ind-
sats, Morten. Der ligger 
også en stor opgave i at få 
brikkerne til at gå op i for-
hold til efteråret i den af-
deling - en opgave, som 
Morten også er i fuld gang 
med - her blandt andet i 
samarbejde med seniorafd.
I vores FARS-rum - det 
nye ungdomsrum - var vi 
også rigtig godt besøgt in-
den Corona. Der var mel-
lem 15-20 medlemmer 
hver mandag og onsdag - 
og tendensen var stigende. 
De spillede FIFA, kort og 
hyggesnakkede. Der var 
regelmæssige besøg af bå-
de piger og drenge. Her 
skal der også lyde en tak til 
Jette, som var flittig ”vok-
sen” i rummet og gerne 

bankede børnene i UNO - 
håber hun fortsætter sådan, 
når rummet åbner igen.
Nu rammes man jo af og til 
af frygtelige tragedier her i 
livet - og da vores medlem 
Azad og hans mor Huda 
blev dræbt i hjemlandet, så 
besluttede vi i LIF at arran-
gere et mindeoptog i Lan-
geskov. Det ramte os vold-
somt at et medlem på den 
måde kom af dage.
Optoget blev fulgt af ca. 
700 borgere fra Lange-
skov, hvilket vi vil takke 
dybt for. Tak for opbaknin-
gen til denne manifestation 
af vore sorg og et bevis på, 
at vores FARS-principper 
er eviggyldige. Også en 
stor tak for donationen af 
de mange fakler - ja, I ved 
hvem I er….dybtfølt tak!
Vi håber alle, at når I sid-
der med denne udgave af 
Kontakt-bladet, så er vi så 
småt ved at være i gang 
med træning på anlægget 
under en eller anden form.
Det er i hvert fald glæde-
ligt at tennis er kommet i 
gang.

Jan Boye
Ungdomsformand
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Unik Teamtræning for alvor

www.activatorgroup.com · www.activatorevent.com
Tlf. +45 70 26 17 14 · Direct +45 29 62 38 25

• Unikke teamøvelser, som 
direkte kan overføres til 
dagligdagen.

• Direkte kobling mellem  
teori, øvelse og dagligdag.

• Fra ”Tvivler” til ”Vinder”  
på én dag.

Search & Selection

ALT I HÅRDE 
HVIDEVARER

Vestergade 33 - Nyborg
info@hvidtogfritnyborg.dk

Tlf. 65 30 22 23

v/ JTC Nyborg ApS

Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk

www.langeskovif.dk

Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S

Åbningstider:
Man-fre 9.30-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel! 
Vi byder på klassisk service, viden, et uovertruffet udvalg af de bedste varer – og ikke mindst:  

Viljen til at gi’ dig en god handel! 

Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel! Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel! 

Vi gi’r dig Fyns bedste udvalg!

www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk 
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BØRNEFORMAND

En noget anderledes fodbold opstart
Danmark har været lukket 
ned siden starten af marts for 
at mindske udbredelsen af 
Corona. 
Det har naturligvis også be-
rørt fodbolden, der nu har 
været sat på stand-by i et par 
måneder. I skrivende stund er 
Danmark så småt i gang med 
genåbning. De mindste børn 
er startet i skole, butikker åb-
ner op og enkelte udendørs 
idrætsaktiviteter såsom ten-
nis og golf har fået grønt lys 
for opstart. 
Desværre lader opstart af 
fodbolden fortsat vente på 
sig. 
Vintertræningen og forbere-
delserne til en ny sæson sy-
nes spildte, og forventnin-
gens glæde til atter at skul-
le spille kamp led et alvorligt 
knæk med Coronaens indtog 
i Danmark.
Men Coronaen har også tvun-
get os til at tænke fodbold på 
nye måder.

Seniorer og ungdomsspille-
re hopper i løbeskoene for at 
holde formen ved lige, så de 
er klar, så snart der fløjtes op 
til bold igen.
Men for børnene er det fod-
bolden, der trækker. Derfor 
har mange også tyet til træ-
ning hjemme i haverne. Der-
for glæder det også mig, når 
man bevæger sig en tur rundt 
i Langeskov og man kan se 
og høre, at der spilles fodbold 
rundt i haver og på gader. 
Og der er faktisk mange øvel-
ser, som man kan lave hjem-
me i haven. Nedenfor lidt in-
spiration til fodbolden hjem-
me i haven. 
- Øv indersideafleveringer   
op ad en mur. Husk at bruge 
begge ben
- Spil fodboldbowling. Op-
stil drikkedunke eller pla-
sticflasker og lav så en lille 
konkurrence imod en anden, 
hvor I skal vælte ”keglerne”
- Lav en driblebane rundt 

i haven. Husk at drible med 
begge ben og på forskellige 
måder (inderside, yderside, 
fodsål)
- Spil fodboldgolf. Lav en 
bane i haven med nogle mål, 
som I skal få bolden hen til. 
Lav gerne forhindringer så 
man f.eks. skal have bolden 
igennem benene på en stol, 
en bestemt vej rundt om træ-
et eller noget helt andet. Der 
er masser af muligheder. 
- Jongler med bolden, og se 
hvor mange du kan tage. 
Mulighederne er rigtig man-
ge, så det er bare med at fin-
de fodbolden frem og kom-
me ud i haven og nyde det 
gode vejr, og spille en mas-
se fodbold – det er altså fede-
re i virkeligheden end på en 
PlayStation.

Aflysninger og udsættelser i 
Langeskov 
Ikke bare træningen og kam-
pene i Langeskov IF har væ-

Hvileholmsvej 14
5550 Langeskov

lykra.dk

TLF. 20 25 26 80

Autodeko
Storprint
Design
Folietekster
Banner
Dekoration
Solfilm
Skilte
Bådnavne
Bryllupshjerter

Lykke 

Vi sætterprikken over i et!

Jesper 

Langeskov Begravelsesforretning

Bedemanden Peter Klæmmensen
Jernbanegade 31 - 5550 Langeskov - Tlf. 65381132

Se yderligere information og priser på:
www.langeskovbegravelse.dk

Samme pris døgnet rundt 
- kommer overalt

Hasse Østergaards 
Efterfølger

Fair og gennemskuelige priser 
Mindeværdig afsked 

Mindet lever

www.langeskovif.dkKerteminde tlf. 88 32 30 50

ret ramt af Corona. Det har 
desværre også haft konse-
kvenser for nogle af de go-
de og sjove tiltag, som skul-
le have været afviklet her i 
foråret. 
IAI Cup 2020 som skulle af-
vikles i Pinsen udsættes til ef-
teråret. Der arbejdes lige nu 
på fastlæggelse af dato for 
stævnet.
Pigeraketten skulle også væ-
re landet i Langeskov i maj 
måned. Det arrangement bli-
ver desværre heller ikke til 
noget. 
Der var også planer om et 
storskærmsarrangement for 
klubbens medlemmer i for-

bindelse med en af Danmarks 
kampe ved EM-slutrunden. 
Også dette satte Corona en 
stopper for.
Men nu skal det hele jo ikke 
bare være en gang ØV. Der er 
lys for enden af tunnelen, og 
vi skal nok komme på fod-
boldbanerne igen. 
Det bliver nok til en start 
med visse restriktioner og ik-
ke som vi kender fodbold fra 
før Corona. Her har vi alle et 
ansvar – børn, forældre, træ-
nere – så vi følger de anvis-
ninger som myndighederne 
og vi som klub udstikker.  
Vi kan vist hurtigt blive enige 
om, at vi alle savner fodbol-

den, og jeg er sikker på, at det 
bliver med fornyet energi og 
gå-på-mod fra de mange fod-
boldglade drenge og piger, 
når vi forhåbentligt snart kan 
vende tilbage til grønsværen.
Indtil da – pas rigtigt godt jer 
selv og hinanden – og husk 
at holde fodbolden vedlige 
i haven.
Slutteligt har jeg tilladt mig 
at omskrive vores FARS-
principper, så de passer til 
den tid vi befinder os i li-
ge nu. 
FÆLLES med 
AFSTAND er RESPEKT 
og SAMFUNDSSIND.
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Tel. +45 6323 7070
Fax +45 6323 7060

www.lotusstoves.com

Lotus.indd   1 27-04-2016   11:18:27

NYT FRA KASSEREREN

Coronatiden giver også 
os i Langeskov Idrætsfor-
ening udfordringer. Vi er 
pt. usikre på det samlede 
indtægtsgrundlag for 2020, 
da vi ikke på nuværende 
tidspunkt har overblik over 
nedgangen i indtjeningen 
fra vore forskellige arran-
gementer. 
Forårssæsonen er således 
ikke kommet rigtigt i gang, 
og det kan selvfølgelig fra 
jer medlemmer give anled-
ning til spørgsmål om en 
eventuel reduktion i kon-
tingentet. 
Vi har i bestyrelsen drøftet 
spørgsmålet, og vi er nå-
et frem til den konklusion, 
at vi ikke giver reduktion i 
kontingentet. Vi er en klub 
for medlemmerne, og vi 
prøver at holde kontingent-
satsen nede ved at afholde 
og deltage i forskellige ar-
rangementer med indtje-
ningsmuligheder i løbet af 
året. Denne indtjening er 
usikker nu, hvorfor vi ser 
os nødsaget til at oprethol-
de det fulde kontingent.
Forholdet er også det, at 
kun de få direkte kampaf-
hængige omkostninger fal-
der væk som følge af pau-
sen. Alle andre faste om-
kostninger eksisterer sta-
dig. 
Vi takker derfor for med-
lemmernes forståelse i for-

bindelse med kontingent-
betalingen. 
Vi kan i tilknytning her-
til kun opfordre til at hjæl-
pe klubben både ved del-
tage i arrangementer samt 

at have øjne og ører åbne, 
hvis der er mulighed for få 
en ny sponsor til klubben. 

Kasserer                              
Jan Hedegaard

                                 Specialist i hele bevægeapparatet 
                                Kiropraktisk 

 
                                                    Tlf: 4216 3408, www.klinik-langeskov.dk 
  

 

LANGESKOVLANGESKOV

LIF STØTTELOTTERI

96 CHANCER FOR GEVINST!!

Vælg selv et nummer 
blandt de ledige numre.
Kontakt os nu, så finder 
vi dit lykkenummer!
Flemming Holton 51 44 41 08
fh5550@gmail.com

Knud Knudsen 21 75 18 99
knud.merete@gmail.com

Køb et nummer for kr. 150,- 
Deltag hvert måned automatisk i lodtrækningen om 

2 x gavekort á 200,- og 6 x gavekort á 100,- 
til Langeskov Handelsstandsforening
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OFFICIEL 
HOVEDPARTNER:

OFFICIELLE  
PARTNERE:

SJOVT
SUNDT
SAMMENHOLD

FODBOLDSKOLE.DBU.DK 
PRIS: 879,- 

Uge 32 i Langeskov IF

KØB DIN BILLET PÅ 
FODBOLDSKOLE.DBU.DK

DBUFODBOLDSKOLE

FODBOLDSKOLE.DBU.DK

@DBUFODBOLDSKOLE

KØB BILLET TIL 
DBU FODBOLDSKOLE 2020

· For drenge og piger født 
2005-2013

· Prisen er 879,- 

· Du får en tøjpakke fra hummel  
med t-shirt, shorts og strømper

· Du får også en specialdesignet  
bold fra Select, en drikkedunk
 og et diplom

· Samlet værdi af bold- og
 tøjpakke er mindst 650 kroner

Bliver fodboldskolen aflyst, får alle naturligvis deres     indbetalte penge retur, så man kan roligt tilmelde sig.
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Følg os på facebook
facebook.com/

langeskovfodbold

Erhvervspark Assens · Drejervænget 8 · 5610 Assens 
Tlf. 6471 4809 · info@deslers.dk · deslers.dk

VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

”STØT VORES 
SPONSORER 

- de støtter os!”
L·I·F

Tlf. 22 86 53 35

Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”.  Havkatten er 
en underlig fisk – men den skaber liv og bevægelse, hvor den er.

Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye veje – også til 
gavn for dig som kunde.

Dalumvej 34 A • dalum • Tlf. 89 89 94 00

Hils på en underlig fisk

Fyns flotteste udvalg i haveplanter, stueplanter, 
sæsonplanter og afskårne blomster.
Meld dig ind i kundeklubben og få specielle 
tilbud m.m. på www.langeskov-planteskole.dk

Selvfølgelig giver 

vi gro-garanti

VI TROR PÅ  
NÆRVÆR

Vores rådgivning 
dækker mange af de 
udfordringer, du jævnligt 
møder i din virksomhed. 

Kontakt Jan Hedegaard 
på tlf. 29 67 64 92 eller 
mail jhe@danskrevision.dk

Langelinie 79  ·  5230 Odense M
Telefon: 66 13 03 31
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SPONSORFORMANDEN

Jeg startede så småt mit vir-
ke i efteråret 2015 med en 
klar målsætning om at for-
ny hele LIF’s sponsorsetup.
Tankerne var mange og mu-
lighederne uendelige men 
det vigtigste var og er sta-
dig at eksponerer sponsorer-
ne så meget som muligt. De 
skulle have mere ”value for 
money”.
Jeg fik udarbejdet forskelli-
ge spændende sponsorpak-
ker som passede godt sam-
men i indhold og pris.
Dertil kom flere tiltag som 
ny GULD og SØLVsponsor-
tavle, fornyelse af den eksi-
sterende sponsortavle, bro-
chureholder, logoer på in-
foskærm i klubhuset, nyt 
kampprogram, ny facebook 
side, ny hjemmeside mm. 
Arbejdet med at finde spon-
sorer startede i januar 2016 
og det gik over al forvent-
ning, da der var stor opbak-
ning fra de trofaste samt rig-
tig mange nye. Det var en 
fantastiks følelse at opleve 
den opbakning til byens fod-
bold og tennisklub blandt 
så mange lokale og fynske 
virksomheder, 
Samlet set betød det at LIF 
nåede nye højder i antallet 
af sponsorer som ville sik-
re klubben langt bedre be-
tingelser for den videre ud-
vikling og løfte LIF videre 
mod nye mål.
Planen var også at etable-

re et sponsornetværk med 
2 årlige møder. Så vi lag-
de for med første møde 27/4 
2016 og have inviteret Per 
P., altså den gamle OB an-
griber da han driver forskel-
lige professionelle netværk 
med stor succes. Han gav 
os lidt en kold klud i hove-
det da hans erfaring var at 2 
årlige møder ikke ville bli-
ve en succes! Han forklare-
de at succes krævede langt 
højere mødefrekvens, hvil-
ket de fremmødte gav op-
bakning til.
Så jeg og min kompagnon 
Claes rullede ærmerne op 
og gik topmotiveret til op-
gaven med at planlægge og 
programsætte møder hver 4. 
uge for resten af 2016. Vi 
kom godt afsted og siden er 
det gået slag i slag med mø-
der hver 4. uge og med man-
ge forskellige emner, gæster 
og virksomhedsbesøg.
Sponsornetværket er år efter 
år blevet mere og mere styr-
ket og har udviklet sig til et 
stærkt forum hvor alt kan 
diskuteres og skaber mer-
værdi for deltagerne og virk-
somhederne de repræsente-
re. Det er aldrig for sent 
at komme med og på egen 
krop opleve dette, så kom 
gerne og gæst os.
Status her godt 4 år efter 
min debut som sponsorfor-
mand er at sponsorsetupet 
er stabilt styrket og har et 

velfungerende netværk, som 
alt i alt gør LIF til spænden-
de og levende klub der giver 
mere ”value for money” som 
sponsor.
Corona pandemien har her 
i 2020 trukket mørke sky-
er henover fremtiden for 
mange virksomheder og det 
skulle man tro ville ramme 
LIF. Men årets første 4 må-
neder har budt på den ene 
forlængelse efter den anden 
og har dermed holdt himlen 
blå over LIF.
Derfor skal der fra alle i LIF 
lyde en inderlig og hjerte-
lig tak til alle små og sto-
re sponsorer der gennem de 
senere år og i dag er med 
til at gøre LIF til en sund 
klub i udvikling. Uden je-
res massive opbakning ville 
LIF ikke kunne løfte fodbol-
den og tennis til samme høj-
der og bærer det store socia-
le ansvar som hviler på vo-
res skuldre. TAK.
Ønsker du at blive spon-
sor og/eller udvide dit net-
værk, skabe flere relationer 
og få flere forretninger så 
kom gerne og vær gæst i vo-
res netværk – kontakt mig 
24 94 50 21 og hør mere.
OPRÅB TIL ALLE 
LIF’ERE OG LOKALE 
BORGERE: 
Støt vores sponsorer 
- de støtter os!

Kristian Landmand

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
I LIF har vi en masse sponsorer, som bidrager markant til et lavt medlemskontingent og derved har positivt indflydelse på at mange kan gå til fodbold 

og tennis. Derfor er det selvfølgeligt vigtigt at vi medlemmer og deres forældre støtter dem som støtter os. Gør derfor gerne opmærksom på 
når/hvis du bruger vores sponsorer at du kommer fra LIF - Det skaber anerkendelse for deres sponsorat.

GULD SPONSORER
• Albani
• Hako Danmark A/S
• XL Grønfeldt A/S
• Ib Andresen Industri A/S
• LC Sport

• SuperBrugsen, Langeskov
• Marslev VVS Aps
• Malermester Loan Huynh
• Fynbo Biler A/S
• REMA 1000, Langeskov

• Autoværkstedet CiPe:Care
• BYGMA Kerteminde
• Bjerg Iversen A/S
• Activator Group
• Sparekassen Sjælland-Fyn Langeskov

SØLV SPONSORER
• Gulvomega P/S 
• Klinik for fodterapi Langeskov centeret Aps
• Sydbank
• OK
• Malerfirmaet Ove Nielsen
• Dansk Revision
• Bergholdt.dk A/S

Find link til sponsorernes hjemmesider og kontaktinfo:
www.langeskovif.dk/de-stoetter-os/de-stoetter-lif/

LIF 1926 SPONSORER
• ASA-Tor A/S
• PHX Innovation Aps
• Lotus Heating Systems A/S
• Lithostone
• FYNBO VAGT
• Eskelund’s Bageri v/Thomas Jensen Kirk
• Erling Pedersen & Sønner Aps
• Deslers Grafisk Hus

PREMIUM SPONSORER 
• Jyske Bank A/S
• danbolig Odense - Hjallese
• Ellinge Smedie
• EDC Langeskov
• Nordfyns Bank A/S Kerteminde
• Arbejdernes Landsbank
• Digital Group
• Langeskov Planteskole
• HYDAC A/S
• Danske Bank Nyborg
• CJ MONTAGE
• TotalTruck A/S
• Nicolaisen Erhverv
• Nyborg El (Langeskov-Ullerslev El)

ANNONCØRER
• Stub´s Bageri
• KL Design, Langeskov
• Langeskov Apotek
• Annettes Blomster
• Dansk Factory Outlet
• Herrehuset
• Langeskov Boghandel
• Milano Pizza
• Autohuset Marslev
• Aunslev Tæpper
• Z Tools ApS
• Langeskov Begravelsesforretning
• Boligforeningen Grønløkken
• Hvidt & Frit
• Langeskov Fysioterapi
• New concept center
• Kiropraktisk Klinik

ANDRE TØJ- OG BANDE 
SPONSORER
• Home i Kerteminde & Nyborg
• SOS Dansk Autohjælp
• RelateIT
• Mogens Knudsen Langeskov A/S
• Intego A/S
• Graphic Sign
• C.C. Clean
• Plan B
• ENTREPRENØR EKSPRESSEN
• Kjerteminde Avis
• Peppes Pizza & Grill Restaurant v/Önder Kacar
• BLICHFELDT VVS.DK
• Din LåseMester
• McDonalds Nyborg
• Tømrermester Claus Kroer ApS
• Langeskov malerfirma v/Kim Callesen
• VMM Service
• VVS Ekspressen
• Tømrerfirmaet Jens Justesen ApS
• HGD film og folie
• CFB Montage
• Lykra Ivs.
• SØBY REVISORER A/S Statsaut. Revisorer
• VarmepumpeFyn.dk
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·  Lær simple teknikker til at give slip på fysiske      
   spændinger og mentale blokeringer.
·  Bliv fri for smerter i både krop og sind.
·  Lær at behandle Dig selv og andre. 
·  Skab Dig et liv hvor sundhed, overskud 
   og balance er en naturlig del af Dit liv. 

Kurser der giver Dig helt nye input, teknikker og 
masser af positiv motivation, som Du kan bruge 
på et positiv flow, udvikling og fremtid.

New Concept Center glæder sig til at kunne 
byde Dig velkommen.

Kurser i den nye tids energi

NEW CONCEPT CENTER

Læs mere på hjemmesiden
www.newconceptcenter.com

www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 

www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 

www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 

www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 

XL-Byg.indd   1 27-04-2016   11:15:02

      
     

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

Kontortid Langeskov onsdag kl. 14.00-17.00
Kontortid Kerteminde hverdage kl. 9.30-10.00

Tirsdag tillige kl. 14.00-16.00 
Torsdag tillige kl. 14.00-17.00
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Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

Kontortid Langeskov onsdag kl. 14.00-17.00
Kontortid Kerteminde hverdage kl. 9.30-10.00

Tirsdag tillige kl. 14.00-16.00 
Torsdag tillige kl. 14.00-17.00

Odense 66 12 42 01
Kerteminde 65 32 32 21

Apoteket 
i Langeskov

Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

Tlf. 65 98 10 09
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 17.30
Fredag kl. 9.00 - 18.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00Alt inden for  

malerarbejde udføres
Nybygning og  

reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk

SPECIALIST I  
FRANSKE BILER  

Se hvor meget du sparer på 
service på: SkiftService.nu

cipecare_123x88 annonce.indd   1 25/04/2018   08.12

SPECIALIST I  
FRANSKE BILER  

Se hvor meget du sparer på 
service på: SkiftService.nu

cipecare_123x88 annonce.indd   1 25/04/2018   08.12

SPECIALIST I  
FRANSKE BILER  

Se hvor meget du sparer på 
service på: SkiftService.nu

cipecare_123x88 annonce.indd   1 25/04/2018   08.12

SPECIALIST I  
FRANSKE BILER  

Se hvor meget du sparer på 
service på: SkiftService.nu

cipecare_123x88 annonce.indd   1 25/04/2018   08.12

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 6.00 - 17.30
Lørdag 6.00 - 16.00
Søndag 6.30 - 16.00
Rønningevej 1 · 5550 Langeskov

Fax 65 38 11 28
TLF. 65 38 11 45

Stub’sBageri

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60

6864_fodbold_april2016.indd   1 12-04-2016   15:22:09
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TENNISUDVALG

 
Nyt fra vintersæsonen

I løbet af vinteren er der 
igen blevet spillet skumten-
nis i hallen. Denne sæson 
dog kun om onsdagen, da 
vi hurtigt måtte sande, at vi 
desværre ikke havde med-
lemmerne til at have hallen 
om lørdagen også. Det sjo-
ve tennisspil med den 9 cm 
store skumbold på badmin-
tonbanen giver god fysisk 
motion og masser af bold-
berøringer, uanset alder og 
niveau. 
Første weekend i dember 
havde LIF fået udtaget nog-
le spillere til at spille DM i 
skumtennis. Vi stillede op 
med 5 deltagere. Spillerne 
var dog udfordrede ved at 
man i resten af Danmark 
spiller med en større bold 
i skumtennis, hvilket der 
selvfølgelig så også skulle 
bruges ved DM. Den større 
bold er anderledes at spille 
med, og LIF spillerne hav-
de derfor lidt ekstra at slås 
med. Vores ellers meget vin-
dende spillere blev slået ud 
på stribe, men vi havde dog 
2 spillere der nåede til me-
daljekampene, og det endte 
med en sølvmedalje til Ma-
rius i U16 og en bronzeme-
dalje til Jonas i herre senior.
I december måned blev den 
årlige interne juleskumten-
nisturnering afviklet med 

efterfølgende spisning. Det-
te var som altid et fantastisk 
hyggeligt arrangement. 
Normalt ville skumtennis-
sæsonen blive afsluttet med 
FM, som også var planlagt 
til starten af april. Her ple-
jer LIF at klare sig rigtig 
fint og tage en del medaljer 
med hjem. Desværre måt-
te FTU aflyse arrangemen-
tet i år pga. corona, så der er 
sikkert nogle spillere i LIF 
der føler sig snydt for nog-
le medaljer i år. Der må ta-
ges revanche i 2020/2021 
sæsonen. 
Hvad angår rigtig tennis i 
vintersæsonen blev der i ja-
nuar måned afviklet FM. 
Her klarede mange af LIF 
spillerne sig fint. Her næv-
nes kun top-3 placeringerne
Første weekend var det ve-
teranrækkerne der kæmpe-
de om medaljerne. Jens spil-
lede sig til tops og tog guld-
medaljen i 70+ herresingle. 
Jonas stillede op i +30 her-
redouble sammen med Car-
sten Tornbjerg fra Fruens 
Bøge Tennis hvor makker-
parret ligesom Jens spillede 
sig til en guldmedalje. Hen-
rik Even stillede op i motion 
herredouble sammen med 
Tu Minh Vo og endte som 
nummer 3/4 i rækken. Lige-
ledes på en 3/4 plads endte 

Jonas og Grith da de stille-
de til start i +30 mixdouble.
Weekenden efter var der FM 
for juniorer. Her tog Thea 
guldmedaljen med hjem i 
U12 pigedouble sammen 
med Kamille Flindt Piiters 
fra Fruens Bøge Tennis.
Sidste weekend med FM 
var for seniorer. Her havde 
vi Jonas der stillede op i A-
rækken i herresingle og kom 
hjem med en 2 plads. Mette 
stillede op i motion dame-
single og fik her en 3 plads 
og tog ved samme FM en 
2 plads i motion damedou-
ble sammen med Anne-Li-
se Knudsen fra Brobyværk 
Tennisklub.
Tillykke til alle spillerne 
med de flotte resultater ved 
endnu et vellykket FM!

Udendørssæson
Banerne har stået klar til spil 
siden starten af april, men 
pga. corona har det desvær-
re ikke været muligt at spille 
på dem før sidst i april. Det 
var med stor glæde at vi en-
delig fik lov at benytte vores 
lækre anlæg igen. Dog vil-
le det have fantastisk at væ-
re kommet tidligere igang, 
da vejret har været perfekt 
hele april. Banerne er åbne 
efter alle anbefalinger fra 
myndighederne, så kom en-

delig og spil tennis. Vi ple-
jer at afholde tennisspor-
tens dag i starten af maj, 
og det havde vi også plan-
lagt i år, men desværre blev 
det ligesom så meget andet 
aflyst. Tennis er en meget 
fleksibel sportsgren, da det 
kun kræver to deltagere og 
der kan spilles, når man har 
tid og lyst. For nye spille-
re og fodboldmedlemmer i 
LIF har vi attraktive med-
lemspriser. 
Vi ser frem til at tennis-
medlemmerne benyt-
ter anlægget og der bli-
ver spillet en mas-
se tennis sommeren lang.  
Træning udendørs
I 2020 tilbydes igen træ-
ning for klubbens medlem-
mer om tirsdagen. 
Træner er igen i år Car-
sten Juhl, der byder alle 
nye som gamle spillere vel-
kommen. 
Til at starte med har vi 
grundet coronasituationen 

været nødt til at ændre vo-
res træningstider, så i skri-
vende stund er der følgen-
de træningstider:
Motionister: 
kl. 16.30-18.00
Turneringsspillere: 
18.15-20.00

Vi håber selvfølgelig sna-
rest at komme tilbage på 
vores normale træningsti-
der så vores yngste med-
lemmer igen får mulighed 
for at få træning igen.
De normale tider er:
Børne- og ungdomsspillere: 
kl. 16.30– 17.30
Motionister, damer: 
kl. 17.30 – 19.00
Turneringsspillere, herrer:
kl. 19.00 – 21.00
Tennisudvalget ser frem til 
en spændende udendørssæ-
son med masser af liv og 
aktivitet på banerne. I kan 
følge tennisafdelingens liv 
på hjemmesiden samt på: 
facebook.com/LIFtennis 
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Lørdag den 18. og søndag 
den 19. januar 2020 blev 
LIFs indendørs stævne i fod-
bold afviklet for 45. gang i 
Langeskov Hallerne.

Hver dag var der program 
i begge haller til Spare-
kassen Sjælland-Fyn Cup 
2020.

Stævnet var arrangeret af 
LIF – for 7. gang - i sam-
arbejde med Sparekassen 
Sjælland-Fyn, Langeskov.

Der deltog ca. 600 ungdoms-
spillere i stævnet, der blev 
afviklet i en god og sportslig 
atmosfære med deltagere fra 
de mange forskellige fyn-
ske fodboldklubber. Der var 
mødt rigtig mange tilskue-
re op i Langeskov Hallerne.
Der var både lørdag og søn-
dag trængsel i hallerne, hvil-
ket bidrog til en rigtig god 
og intens stemning fra et en-
gageret publikum.

Stævnet bød på masser af go-
de sportslige præstationer og 
meget tætte opgør, som var 
med til at gøre dagene til en 
rigtig god oplevelse for såvel 
spillere som tilskuere.

Ros var der også fra flere 
af de deltagende klubber til 
stævnets afvikling i hallerne. 

Der blev i alt spillet 190 
kampe og scoret 331 mål 
under stævnet.

Langeskov Idrætsforening 
har igen i år vist, at Spa-
rekassen Sjælland-Fyn Cup 
blev en stor succes på grund 
af god planlægning og ind-
satsen fra de mange frivil-
lige hjælpere, og vi støtter 
gerne disse arrangementer 
lokalt, fordi vi gerne vil in-
volvere os lokalt, siger fili-
aldirektør Jørgen Schou og 
souschef Ulla Lebech fra 
Sparekassen Sjælland-Fyn i 
Langeskov.

Der blev uddelt Bio billet-
ter, gavekort til fransk hot-
dog med sodavand, tasker, 
medaljer og drikkedunke fra 
Sparekassen Sjælland-Fyn. 
Derudover uddelte Lange-
skov IF spurtpræmier til al-
le hold.
 
Overrækkelse af præmierne 
til spillerne blev begge da-
ge foretaget af Sparekassen 
Sjælland-Fyn, Langeskov, 
der var repræsenteret ved fi-
lialdirektør Jørgen Overga-
ard Schou, souschef Ulla Le-
bech, kunderådgiverne Ka-
rina Sandmark Thorhøj og 
Jørgen Henrik Nielsen samt 
kundemedarbejder Merete 
Janbæk Pedersen. 
Ved præmieoverrækkelserne 
var der også mange ”familie-
fotografer” på banen.
De ville selvfølgelig fotogra-
fere alle de kommende ta-
lenter.

LIFs 103 fotos fra Sparekas-
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sen Sjælland-Fyn Cup 2020 
kan ses på - LIFs  faceook- 
side.

EN STOR TAK fra LIF 
til stævnets sponsor Spare-
kassen Sjælland-Fyn, Lan-
geskov.Samtidig vil jeg be-
nytte lejligheden til at takke 

af som stævneleder efter 
33 års fast arbejde med LIFs 
indestævne. Jeg har haft 
mange gode år og oplevel-
ser sammen med fodbold-
kammerater fra LIF, dom-
mere, sponsorer og pressen 
samt ikke mindst spillere 
og trænere både fra LIF og  

andre klubber.
Men nu synes jeg, at tiden 
er inde til en ”udskiftning” 
af stævnelederen, og jeg øn-
sker god vind til de nye 
kræfter. 

Knud Knudsen   

CUP 2020




