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... en del af

autohusetmarslev
Lille serviceeftersyn

Kontrol og service af 46 punkter inkl.:
Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Sprinklervæske

Gratis lånebil
Støvsugning af din bil

KUN

BEMÆRK
5L OLIE

899,-

Inkl. moms & miljøgebyr

Mellem serviceeftersyn
Kontrol og service af 48 punkter inkl.:

Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Pollen- eller luftfilter
Sprinklervæske

Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

1.299,Inkl. moms & miljøgebyr

Stort serviceeftersyn

Kontrol og service af 50 punkter inkl.:
Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter

Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

2.499,Inkl. moms & miljøgebyr

Stort plus serviceeftersyn
Kontrol og service af 54 punkter inkl.:

Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter
Rens af bremser

ODENSE
MARSLEV

Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

3.499,Inkl. moms & miljøgebyr

Autohuset Fyn · Cikorievej 42 · 5220 Odense SØ
Tlf. 70 70 70 39 · Værksted direkte: 66 15 16 00 · mail@autohusetfyn.dk
Autohuset Marslev · Marslev Stationsvej 1 · 5290 Marslev
Tlf. 70 70 70 39 · Værksted direkte: 48 42 22 92 · mail@autohusetmarslev.dk

Begge vores værksteder har åbent mandag-torsdag kl. 7-18 og fredag kl. 7-17
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Formanden har ordet
Sv.O. Hansen,
formand

For som frivillig leder, har
vi rigtig meget at være en
del af i forvejen, og skulle
så også tage os af vores hus
daglige drift, var det absolut
ikke blevet nemmere af være og få frivillige ledere. Så
stor respekt for kommunen,
og for Lene og Jane, der
har forestået forhandlingerne fra vores side. Ved samarbejde og gode argumenter og lydhøre personer, når
vi heldigvis stadig langt, og
håbet er da også, at vi kan
beholde aftalen langt ud i
fremtiden.

Når jeg gennem årene har
skrevet til ”Kontakt” har det
været med mange kasketter på, jeg har skrevet som
ungdomsformand, seniorformand, redaktør og med
en del andre kasketter, men
aldrig med den kasket på
hovedet, som værende LIFs
formand. Ikke desto mindre, er det i den egenskab,
jeg har sat mig til tastaturet, for at komme med nogle betragtninger om den for- Nu vi snakker vores klubening, jeg har været medlem hus og driften af dette, så
har vi holdt, det på generalaf uafbrudt siden 1960.
forsamlingen lovede, medSiden sidste nummer af lemsmøde omkring vores
”Kontakt” er det, der sprin- engagement i projekt Langer mig og for den sags geskov Park. Gennem en
skyld også klubben, mest fornuftig snak med foklk
i øjnene, det faktum, at vi fra projektgruppen, og især
har fået lavet en ny afta- Anette Hermansen, har vi
le omkring driften af vo- fået vores ønsker impleres klubhus med kommu- menteret i projektet, hvilket
nen. En stor sten, der blev betyder, at vi som forening
fjernet fra vores, i forvejen er 100% med på projektet
meget bebyrdede skuldre. også Fase 2, hvor et fælles
cafeteria kan inkorporeres
med, at vi selv beholder vores eget klublokale (den store samlingsstue), med direkte adgang til denne fra fælles cafeteriaet. Desuden er
der lagt op til, at vi kan beholde vores kontor- og mødelokaler i den bagerste del

L·I·F
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af klubhuset, således vi stadig har vores eget, men også
er med i fællesskabet i projekt Langeskov Park.
Hvornår dette projekt så kan
sættes i søen, kan kun ”guderne” og det økonomiske
aspekt sige noget om, men
en ting, vi også fik snakket om på medlemsmødet,
var adgangen til vores hus
og anlæg i byggeperioden
og selvfølgelig også efter.
Det springende punkt er
her selvfølgelig flere parkeringsmuligheder i området,
idet dette i forvejen nærmest er katastrofalt ringe.
Men også her er alle enige
om, at der skal løftes i flok,
og vi skal have det bedste
ud af de muligheder der gives, også gerne inden det
første spadestik til Fase 2
tages.
En sidste ting omkring vores hus, og som vi ud fra
førnævnte stadig bliver nødt
til at tage stilling til, er det
faktum, at vores, meget afholdte klubhusbestyrerpar,
Bruce og ”Fru Bruce”, har
opsagt deres stilling pr. den
31. august. Heldigvis har
vi allerede været på banen,
i øvrigt i samarbejde med
Bruce, og fundet deres afløser, så vores nye klubhusbestyrer vil pr. 1. september
hedde Tri i stedet for Bru-

ce. Jeg lover hermed, at vi
i næste nummer af vores
kontaktblad, vil lave en mere indgående præsentation
af vores nye bestyrer. Men
dejligt at vide, at også dette
er på plads.

strativt, så er han også mere end synlig, når anlægget
skal passes og plejes, sammen med vores ”daglige”
banemand, Ole Due, kan vi
altid være sikre på, at vores tennisbaneanlæg fremtræder i velplejet og flot tilRent sportsligt overlader jeg stand.
trygt til de respektive udvalgsformænd, at tage sig En anden ting, jeg gerne liaf disse skriv, men jeg sy- ge vil sætte lidt fokus på, er
nes nu alligevel jeg her vil vores ny redigerede ”Grønfremhæve en enkelt person, neTråd”, som jeg kun kan
i denne kreds af udvalgsfor- opfordre alle til at bruge
mænd. Jeg håber nemlig, lidt tid på at læse, og ikke
at alle andre, især i tennis- mindst prøve at efterleve. I
afdelingen, forstår hvilket denne finder vi nemlig alstort arbejde deres udvalgs- le LIFs værdier, som vi sætformand, Jens Dahl Hansen, ter så stor pris på og som vi
lægger for dagen. Ikke nok prøver at udbrede og eftermed, at han er tennisspor- leve gennem FARS principtens frontfigur rent admini- pet, Fællesskab, Anerken-

delse, Respekt og Sammenhold. Husk gerne disse ord
når du er ude i LIFs tjeneste,
når du som forældre er med
på sidelinjen og når du som
spiller trækker vores grønne
trøje over hovedet.
Men heldigvis har vi rigtig
mange frivillige ledere, der
gerne giver en hånd med,
det være sig som trænere,
holdledere og andre hverv,
for uden alle disse mennesker kunne vi absolut ikke drive en forening i vores
størrelse og med det aktivitetsniveau vi prøver at gøre det på. Bak gerne op om
disse mennesker, de fortjener det.


Sv.O.

Vi gi’r dig Fyns
bedste udvalg!

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!
Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S
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Åbningstider:
Man-fre 9.30-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Bog & idé
Langeskov
• Bøger
• Foto
• Lædervarer
• Kontorartikler
• Legetøj
Langeskov Centret 3

Klik ind på

www.birkendegaardbutik.dk
for at se vores spændende udvalg
samt åbningstider.
Hans Tausensgade 41
Tlf. 22 31 76 50

Tlf. 65 38 12 53
Kurser i den nye tids energi

Kontortid
Langeskov
onsdag
kl.
14.00-17.00
Kontortid Langeskov
Langeskov onsdag
onsdag kl.
kl. 14.00-17.00
14.00-17.00
Kontortid
Kontortid Kerteminde hverdage
hverdage kl. 9.30-10.00
9.30-10.00
Kontortid
Kontortid Kerteminde
Kerteminde hverdage kl.
kl. 9.30-10.00
Tirsdag
Tirsdag tillige
tillige kl.
kl. 14.00-16.00
14.00-16.00
Tirsdag
tillige
kl.
14.00-16.00
Torsdag
tillige
kl.
14.00-17.00
Torsdag tillige
tillige kl.
kl. 14.00-17.00
14.00-17.00
Torsdag

Kerteminde 65 32 32 21
Odense 66 12 42 01
Rugårdsvej
52, 5000
Odense C
Rugårdsvej
Rugårdsvej 52,
52, 5000
5000 Odense
Odense C
C
www.abodense.dk
www.abodense.dk
www.abodense.dk

KØL * FRYS
OPVASKEMASKINER
VASKEMASKINER
TUMBLERE * MICRO-OVNE
EL-KOMFURER

Langeskov Bøger og Papir.indd 1 1-05-2017 10:49:05
· 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.

v/ JTC Nyborg ApS

Vestergade 33 - Nyborg

Læs mere på hjemmesiden
NEW CONCEPT CENTER

www.newconceptcenter.com

Tlf. 65 30 22 23

®
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Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk

Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning ApS

Kom og kig
eller ring efter

TÆPPEBUSSEN

Håndværkervej 1

65 36 12 49

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk
langeskov@danskoutlet.dk

Dansk Outlet.indd 1
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Bystævnet 4 • 5800 Nyborg • www.aunslevtaepper.dk

Langeskov Begravelsesforretning

27-04-2016 13:22:32

VI TROR PÅ
NÆRVÆR

Fair og gennemskuelige priser
Mindeværdig afsked

Mindet lever

Hasse Østergaards
Efterfølger

Samme pris døgnet rundt
- kommer overalt

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

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

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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Seniorformanden
En mission om en fælles, social klub
Mads
Rasmussen,
seniorformand

Det er med blot 3 måneders anciennitet at jeg skriver dette indlæg som ny
seniorformand.
Så lad mig først kort introducere mig selv til de af
jer, der måske ikke kender
mig så godt. Jeg blev valgt
som seniorformand ved
generalforsamlingen i starten af februar. Jeg er opvokset i Langeskov og har
spillet fodbold i LIF næsten hele mit liv –med kun
2½ års afstikker til Birkende og Hjallese. Da Sv.O.
spurgte tilbage i november om jeg kunne tænke
mig rollen som Seniorformand i LIF, skulle jeg bru-

ge en kort betænkningstid. Bestyrelsen havde sat
gang i en ny retning for senior, om at samle senior og
skabe en større seniorafdeling. Dette kan jeg selvfølgelig kun støtte op om.
LIF er samtidig drevet af
frivillige, og der er behov
for frivillige kræfter for
fortsat at drive LIF fremad, så det var helt naturligt, at jeg som langeskovgenser og LIF’er gik ind i
bestyrelsen.
Som Sv.O. tidligere har
skrevet her i kontaktbladet, så er vi i gang med at
samle seniorafdeling til at
indeholde 3 herrer-hold og
have et større fokus på at
skabe en social klub. I første omgang har vi haft fokus på herreseniorer. Mit
arbejde med at påvirke
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denne agenda startede allerede for et år siden, hvor
jeg indtrådte i festudvalget
for seniorafdelingen. Indtil videre er det lykkedes
at skabe en god opbakning
og fællesskab fra herresenior og damesenior. Arbejdet fortsætter, og vi skal
forsøge at inddrage endnu
flere fra vores seniorafdeling i fremtiden.
På seniorsiden synes vi, at
den nye retning giver pote.
8’eren er fyldt til randen
og nogle gange over randen. Dette vidnet om det
flotte trænings-fremmøde,
hvor vi ikke har været under 20 til træning. Intensiteten er god og vi kan se,
at vi virkeligt får rykket
noget på det spillemæssige og det tekniske niveau.
På spillersiden er der kom-

met en lille håndfuld nye
spillere, som styrker bredden – noget der har været brug for i foråret med
mange skader og mange
kampe. Det resultatmæssige har dog desværre været fattigt. Vi må erkende,
at det med næsten sikkerhed hedder serie 1 til efteråret, men forhåbentligt
redder hold 2 sig i serie 3.
På trænersiden kan vi med
glæde sige, at vi har forlænget med Claus og Peter til hold 1, mens Kim
har valgt ikke at forlænge sin aftale. Vi er utroligt
glade for, at Claus og Peter
begge har takket ja til en
2-årig forlængelse, så de
kan arbejde videre med udviklingen af seniorafdelingen i fællesskab med os i

bestyrelsen. Kim har gjort
et fantastisk arbejde med
at få samlet de unge spillere omkring hold 2, og arbejdet er i gang med at finde en afløser. Vi siger tak
for den store indsats og engagement.
Kvinderne er som bebudet i sidste udgave af kontaktbladet skiftet til 11:11
og serie 2. Desværre har
resultaterne valgt at følge
resten af seniorafdelingen,
og har stadig deres første
sejr til gode i serie 2. Damerne træner dog ufortrødent videre og møder op
til træning. Med damernes
træningsindsats og ihærdighed håber vi derfor, at
dette også vender. En stor
ros skal også lyde til da-
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merne for deres engagement, både i sociale arrangementer, men også deres hjælp omkring arrangementer og træning for ungdomsholdene i klubben.
“De Gamle” kører også videre som de plejer, med en
kamp om ugen og ellers
træning, hvis der ikke er
kamp. På den måde ser vi
dem i klubben mindst en
gang om ugen. Vi er som
klub rigtigt glade for at se
“De Gamle” i klubben en
gang om ugen. Det er med
til at holde fast i LIF’s klubånd, og ikke mindst, vores cafeteria.
Mads Rasmussen

Tlf. 22 86 53 35
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– Man skal give sig tid
til at have det sjovt!

Langeskov
Fysioterapi
v/ Gitte Skræm
&
John Jacobsen
Odensevej 27
5550 Langeskov
Telefon 65 38 24 46

Unik Teamtræning
for alvor
Search
& Selection
v/ Kenneth Andersen

• Unikke teamøvelser, som
direkte kan overføres til
dagligdagen.
• Direkte kobling mellem
teori, øvelse og dagligdag.
• Fra ”Tvivler” til ”Vinder”
på én dag.

www.activatorgroup.com · www.activatorevent.com
Tlf. +45 70 26 17 14 · Direct +45 29 62 38 25
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Odensevej 22
5550 Langeskov
mesterbenzin@mail.dk

Tlf. 65 38 10 22

Benzin • Autoreparation

Fyringsolie - trailer kan lånes

Tel. +45 6323 7070
Fax +45 6323 7060
www.lotusstoves.com

Apoteket
i Langeskov

Kiropraktisk

Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

Tlf. 65 98 10 09
Åbningstider:
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 9.00 - 17.30
kl. 9.00 - 18.00
kl. 9.00 - 13.00

TØMRERMESTER &

Farveboks ENERGIVEJLEDER
Palle Juel Friis
Logo
REVNINGE
Tekstboks
Streg
Tlf. 65 32 30 41

Mobil. 30 69 63 41

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

Nyborg Afdeling
Nørregade 2[ad:postnr]
2
[ad:by]
TelefonNyborg
5800
45 12 51 10
Telefon 45 12 51 10

Ring til Friis og få en pris

I Sparekassen Fyn
kender vi vores kunder
- og de kender os.
God rådgivning handler i
høj grad om gensidig tillid.
Vi skal mødes i øjenhøjde,
og der skal være plads til
at stille spørgsmål - og få
svar. Derfor er det vigtigt
for os, at vi kender vores
kunder og at de kender os.

Dit stærke
lokale alternativ
i Langeskov !

Langeskov afd. - Langeskov Centret 10
Tlf. 6548 5300 - langeskov@sparfyn.dk
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Ungdomsformanden
Jane Mose
Hansen,
Ungdomsformand

Det var der rigtig stor opbakning til. Super godt initiativ.
I vores pigeafdelinger er der
planlagt Fællesspisning inden sommerferien.
Mange af vores afdelinger
laver også træning på tværs
i hverdagen, så flere spillere kommer til at lære hinanden at kende. Dette er vigtigt
for sammenholdet i klubben,
og vi kan se at det giver pote,
med en del nye spillere.

Positiv Ånd i LIF!

I skrivende stund er vi halvvejs inde i forårssæsonen
2017. Der er allerede spillet mange kampe og trænet flittigt. Takket være vores kunststofbane, har mange af holdene trænet tidligere end de plejer, så det er dej- Der arbejdes og trænes meligt, at kunststofbanen bliver get ud fra vores FARS-prinværdsat.
cip, ligesom vores nye Grønne Tråd er kommet på banen,
Det at spille i en fodbold- som også er et godt suppleklub er selvfølgelig for fod- ment både for forældre, spilboldens skyld, men dette er lere, trænere og ledere. Den
så sandelig også for fælles- Grønne Tråd kan man finde
skabet og samværets skyld. på vores hjemmeside.
Vores U11/12/13 drenge har
i opstartsfasen lavet en hel I foråret får vi også besøg
dag med fodbold på tværs af Pigeraketten den 19. maj,
med efterfølgende spisning. som Jan Boye står for, og

selvfølgelig skal vi også have Lagkageturneringen, inden vi går på sommerferie.
Den 17. maj kommer vores 1. og 2. holds spillere og
træner alle vores børne og
ungdomshold på stadion fra
17.00-18.15. Det er positivt,
at de også kommer for at give spillerne en anden oplevelse på deres træningsdag.
Det er altid dejligt at komme på vores anlæg, når der
er træning og kamp. Der er
masser af glade børn og unge, engagerede trænere og
ledere, masser af opbakning
fra forældrene, så er du trist
og sur, så gå dig en tur på
Langeskov Ifs anlæg, så kan
du ikke andet blive i godt
humør.

Ungdomsformand
Jane Mose Hansen

Pigeafdelingen
Sæsonen er også godt igang
i pigeafdelingen. Vi stiller
hold i u9-u10-u11 og u14 og kampene til stævner og
turnering kører på højt blus.
Trænerne i afd gør et stort
flot stykke arbejde, med megen varieret og sjov træning
- og som altid giver pigernes lyse høje latter genlyd
over anlægget på Børmose-

vej hver mandag og onsdag.
Ligeledes oplever vi stor forældreopbakning til stævner
og kampe - samt god friskbrygget kaffe - hvilket er
utrolig vigtigt for holdene og for trænerne.

ville al den livsglæde man
oplever på anlægget hos os,
slet ikke finde sted.
De gør et flot frivilligt stykke arbejde, som er så fantastisk vigtigt.

Jeg vil gerne sige stor tak til Alle ønskes en dejlig sjov og
trænerne omkring de forskel- livsglad sæson.
lige hold i afd - uden dem,
Jan Boye
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En LIF pige på landsholdet…
”Mit navn er Julie. Jeg er
16 år gammel og jeg startede med at spille fodbold
i L.I.F da jeg var 6 år gammel hvor jeg spillede fodbold med drengene fra min
klasse. Da jeg var 9 år gammel flyttede jeg til et pigehold, der var henholdsvis
2-3 år ældre end mig. Som
12-årig begyndte jeg at træne ude i Marienlyst men
spillede stadig i Langeskov.
Det var svært at give slip
på de gode veninder og på
klubben, men valgte alligevel at tage det sidste skridt
og flytte klub. I dag spiller jeg for Team Odense Q,
hvor jeg træner minimum 4

gange om ugen og styrketræner 1-2 gange. Siden jeg
var 13 år har jeg været på
DBU’s talentcenter, spiller
lige nu på U16 landsholdet.
Når man spiller på landsholdet, mødes man med andre piger fra klubber i hele landet til samlinger. Det
er sjovt at møde de piger
man normalt spiller imod
til hverdag, og lige pludselig skal man spille sammen med dem. Til en normal samling er det eneste
man skal have med, støvler
og skinner, for man får alt
hvad man ellers skal bruge
til at træne udleveret. Det
er hårdt at være til samling,

for man træner meget og
skal være meget ”på”. Men
trænerne og spillerne er søde og man føler sig meget
professionel når man er der,
og kun skal tænke på at træne og spise.
Jeg er netop, sammen med
20 andre piger, blevet udtaget til en træningsturnering
i Irland hvor vi skal spille landskampe mod 3 andre
lande. Det glæder jeg mig
meget til, og det bliver en
stor oplevelse. Jeg spiller
fodbold fordi jeg elsker at
træne og spille kampe, og
det er det der motivere mig
til at blive bedre.
Julie Jensen
I LIF er vi stolte af at have
været en del af Julie’s fodboldopvækst og vi glæder os
meget over hendes flotte resultater, og vi ønsker hende kun al det bedste på vejen
mod A-landsholdet.
Julie er et godt eksempel på
at vi er en bredde klub og
store talenter skal videre for
at gå ”hele vejen”.
Vi glæder os over at have en
stor og voksende pige/kvinde
afd. men der er selvfølgelig
plads til flere.
Så piger kom og vær med i et
fællesskab der er for livet…
Ungdomsformand
Jane Mose Hansen
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U2-U5 piger og drenge

Så kom LIF’s bedste hold
som det sidste også i gang
med sæsonen onsdag 5/417. Vejret var godt, og det
var dejligt at se så mange, selv om der selvfølgelig er plads til flere. Som
overskriften antyder er det
fodbold for de mindste, og
indrømmet også mere leg
med bolden, en selve fodbold der er i højsæde. Aldersspredningen ligger fra
de yngste der først lige er

blevet 3 år, og op til de
ældste der er tættere på 6
år end 5 år. Det giver selvfølgelig en smule udfordringer da koncentrationsniveauet er vidt forskelligt, ikke altid i de ældstes favør, men der er ofte
brug for pause på forskellige tidspunkter. Det er derfor helt legitimt at ”smide sig” 10 minutter på sidelinien og tage et hvil,
for derefter at komme ind
og deltage når man igen
har samlet kræfter, lidt ligesom man ser det på Old
Boys niveau også…
Selve træningen er som
nævnt mere leg med bold
en fodbold, og hos os handler det egentlig bare om at
finde ud af en bold er rund,
den kan trille og hoppe. Ud
over leg med bolden, handler det selvfølgelig også om
kammeratskab, og det at
mødes med kammeraterne
i andre omgivelser end de
vante.
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Da aldersforskellen er stor,
er niveauforskellen det også, både rent fodboldmæssigt men også udviklingsmæssigt. Der er derfor heller ingen hård skillelinje
for hvornår man rykker op
eller ikke gør, de ældre
årgange tager altid gerne
mod nye spillere, så når
enten vi eller i forældre
selv vurderer jeres barn er
klar, er i velkommen til
at rykke en årgang op, eller blive lidt ekstra tid nede såfremt der er behov
for det.
For mig er det vigtigste
at børnene kommer i klubben og syntes det er sjovt
at komme her, så skal det
fodboldmæssige nok komme hen af vejen. Ronaldo, Messi, Simon Berthelsen og Brian Hockey blev
heller ikke de færdigudviklede fodboldspillere de er i
dag i den alder, men grundstenene blev støbt tidligt,
og Langeskov IF’s U2-U5

er et sted at starte, om ikke
andet for at udvide kammeratkredsen.
Jeg har efterhånden stået
for holdet selv et års tid,
vel hjulpet af ungdomsformand Jane på dage jeg
har været forhindret, og
det er ikke nogen hemmelighed vi gerne så en træner eller to mere omkring
holdet. Dels fordi det er
nemmere at være to-tre
stykker om et hold, og så
det at min egen søn selv
står for at skulle rykke op
inden længe, så nu kunne
være et godt tidspunkt at
sikre en ”glidende” overlevering af dette talentfulde kuld.

unger 45 minutter en gang
om ugen, og have forståelse for når toget kommer
eller der er en sommerfugl, ja så er det altså nogen gange vigtigere end
fodbolden.

Så går du med en trænerdrøm (der godt nok er mere pædagogisk en fodboldfaglig på dette niveau), så
er du velkommen til at tage
fat i Jane eller undertegnede. Din fodboldforståelse
er ikke så vigtigt, du skal
bare syntes det er sjovt at
”tonse” rundt med en flok
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Manager/sportschef
& massør for U2-U5
piger og drenge,
Robert Dølle

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
giver
Selvfølgelig
i
vi gro-garant

Langeskov Planteskole.indd 1

27-04-2016 10:51:33

Vi støtter lokalt

SuperBrugsen Langeskov
Telefon 65 38 11 55 - Åbent alle dage 8.00-20.00
Superbrugsen.indd 1
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Hele familiens frisør

Online booking:
Rønningevej 36
5550 Langeskov

Pensionist rabat tilbydes hver dag.
17

o
a
n
z
a
l
z
i
i
P
M
UDBRINGNING

kl. 16.00 - 20.45 kr. 15,kun kontant betaling ved udbringning

Langeskovcentret 7 · 5550 Langeskov
70.
71.
71a.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
77a.
77b.
78.

Burgere / Pommes Frites

big burger .................................................................................................. 35,cheese burger .......................................................................................... 35,cheese burger MeNu: med pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand 60,kaLkuN burger .......................................................................................... 35,kYLLiNge burger ....................................................................................... 40,fiske burger............................................................................................... 35,poMMes frites - lille med remoulade ....................................................... 25,poMMes frites - stor med remoulade ....................................................... 35,dobbeLt burger ........................................................................................ 40,dobbeLt burger MeNu: med pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ..... 60,dobbeLt bacoN burger .......................................................................... 45,bacoN burger ............................................................................................ 35,-

Grill

80. 1/2 kYLLiNg ................................................................................................... 40,81. 1/2 kYLLiNg pommes frites, agurkesalat, salat, remoulade ............................... 60,81a. 1/2 griLL kYLLiNg MeNu: 1/2 kylling, agurkesalat,
pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ................................................... 70,82. fiskefiLet 2 stk. med pommes frites, salat, remoulade og citron .......................50,83. græsk bøf 2 stk. 450g. med pomfrites, salat, tzatziki og bearnaisesauce ...... 60,84. MexicaNsk bøf 2 stk. med pomfrites, jalapeños, salat, tzatziki og bearnaise . 60,85. skiNkeschNitzeL med pommes frites, salat og bearnaisesauce .................... 55,86. kaLkuNschNitzeL 2 stk. med pommes frites, salat og bearnaisesauce ......... 55,87. kebab Mix med kebab, pommes frites, salat og dressing ................................. 50,87a. kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand ......................................... 60,87b. NY pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing .................................... 50,160.
161.
162.
163.
164.
165.

A la Carte

eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise .... 85,kæMpe rejer - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ............ 55,chickeN dipper - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ........ 60,kaLaMara - 10 stk. blæksprutter med salat, pommes frites og remoulade ...... 50,t-boNe steak ca. 400g med salat, pomfrites, tzatziki og bearnaisesauce ..... 130,shish kebab - 2 stk. kalvefilet med pomfrites, tzatziki og bearnaisesauce ...... 55,-

Telefon 65 38 3318 36 · 65 38 33 52

ÅbNiNgstider
alle dage fra kl. 15.00 - 21.00

Pizza

alm. fam.
12. iNdiaNa ............................................................................. 55,- 100,tomat, ost, skinkekød, pepperoni, løg

18. sihad ................................................................................. 58,- 110,tomat, ost, kebab, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød

19. MexicaNo......................................................................... 58,- 110,tomat, ost, oksekød, paprika, jalapeños, løg, kebab

20. cocktaiL .......................................................................... 58,- 105,tomat, ost, bacon, cocktailpølser, løg, oksekød

20b NY LaNgeskoV pizza tomat, ost, ................................... 60,- 115,pepperoni, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød, kylling

21. saLaMi .............................................................................. 55,- 100,tomat, ost, salami, løg, bacon, oksekød

23. Mafiosa............................................................................ 58,- 105,tomat, ost, champignon, kylling, ananas, oksekød

24. carboNara ..................................................................... 58,- 105,tomat, ost, bacon, æg, paprika, kebab

25. MoNtaNara ..................................................................... 55,- 105,tomat, ost, oksekød, champignon, løg, pepperoni

26. beLLa doNNa................................................................... 58,- 105,tomat, ost, champignon, løg, pepperoni, kebab

27. roMa .................................................................................
DEEP PAN 58,- 105,tomat, ost, skinkekød, oksekød, løg, paprika

frit valg

28. caruso............................................................................. 58,- 110,tomat, ost, skinkekød, bacon, løg, kebab

65,-

28b NY azad pizza................................................................ 60,- 115,tomat, ost, kebab, skinke, pepperoni, hk. oksekød

29. beLLa itaLia speciaL ..................................................... 58,- 110,tomat, ost, kebab, løg, pepperoni, oksekød

30. spiNat pizza .................................................................... 58,- 110,tomat, ost, spinat, rejer, gorgonzola, kebab

31. saLat pizza ..................................................................... 55,- 105,tomat, ost, kebab, pepperoni, salat, agurk, tomater, dressing

32. pizza spaghetti - indbagt ............................................. 58,tomat, ost, spaghetti, bolognesesauce, skinkekød

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Børne Pizza

alm.

fam.

pizza tomat, ost, skinke, ananas, cocktailpølser ............................ 40,pizza tomat, ost, hakket oksekød, pepperoni .............................. 45,pizza tomat, ost, pepperoni, cocktailpølser ................................. 45,pizza tomat, ost, kebab, bacon, cocktailpølser ............................ 50,pizza tomat, ost, skinke, bacon..................................................... 45,pizza tomat, ost, pepperoni .......................................................... 45,pizza tomat, ost, skinke, pepperoni .............................................. 45,-

100,100,100,100,100,100,100,-
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U 19 drenge/mænd
Sidste halvsæson hvor jeg
har fornøjelsen af at træne U 19 drenge/ mænd. Det
gør jeg sammen med Rasmus, som er trådt til som
assistent.
Det har været en lidt svær
opstart. Vi gik i gang slutning af januar og træningskampe var arrangeret frem
til turneringskampene. Vi
måtte desværre melde afbud til et par stykker, da
vi ikke kunne stille hold.
Til træning kom der kun
få spiller. Så vi måtte have
et spiller møde om de ville det. Det hjalp. Vi blev

enige om deres sidste tid
som ungdomsspiller skulle afsluttes ordentlig før de
skulle rykke op som senior.
Vi har arbejdet meget på at
gøre dem klar til senior. Vores mål var på den lange bane at minimum 3-4 spillere
skulle kunne spille på vores
førstehold FS. Det mål kan
man sige er opfyldt, da flere allerede har fået kampe
for dem. Jeg håber, når de
rykker op efter sommer, at
de bliver og tager kampen
op. Jeg mener som klub,
at vi har så meget at tilbyde. Dygtige trænere, tøjordning og et fantastisk an-

Alt inden for
malerarbejde udføres
Nybygning og
reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk
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læg. Så må man ikke glemme det sammenhold der er
i klubben, på hvert enkelt
hold samt på tværs af holdene. Alle er blevet godt
modtaget. Jeg kunne dog
godt tænke mig der var lidt
flere der trænede med senior om tirsdagen. Vi har
så mange dygtige spillere der ville lære endnu mere ved det.
Til slut vil jeg gerne takke drengende for den tid
jeg har haft dem. Vild udvikling I har været igennem, både individuelt og
som hold. Forældre opbakningen har været stor. Selvom de unge mænd selv har
fået kørekort og kan køre til kampe står forældrene stadig på sidelinjen. Det
har også været en stor fornøjelse at være træner i en
klub hvor der er stor opbakning fra ledelsen. Dejligt
at komme i en klub hvor
der bare er styr på tingene og man altid møder smil
og samarbejdsvilje. Tak for
det.
Claus Andreasen

L·I·F

Målmandstræning i LIF

Målmandstræning i Langeskov IF er et tilbud til alle
ungdomsspillere som skulle have lyst til at lære og
udvikle de basale færdigheder som kræves for at blive
en god og stabil målmand.
Målmandstræningen er inddelt i aldersgrupper hvor
U8 - U13, hvor der primært trænes i gribe og faldeteknikker og hvor der ikke stilles krav til om man
er ”fast målmand” til daglig på sit hold.
Her er man velkommen til
at prøve træningen også
selv om man ikke har målmandshandsker, da klubben
stiller handsker til rådighed
under træningen. Dog stilles der krav til at den enkelte ungdomsspiller her selv
kan binde sine snørebånd,

hvilket ikke burde være no- for U8-U13 og U14-19 er
get problem eftersom man på fra 18.00-19.00.
er startet i skole.
Al træningen varetages af
Fra U14 til U19 trænes der undertegnede som har memere intens, hvor der og- re end 35 års erfaring som
så er en del individuel spar- målmand på forskellige niring med den enkelte mål- veauer (division til serie 5)
mand og hvor der også bli- og er uddannet målmandsver ”nørdet” om detaljerne træner under DBU M2.
i de rigtige afsæt.
Træningen foregår hver
Med sportslig hilsen
mandag fra kl. 17.00 -18.00
Thomas Krag Andersen
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Nekrolog om Lars Christensen
Lørdag eftermiddag, den
4. marts fik vi den kedelige meddelelse, at Lars
Christensen, holdleder
på vores Albaniseriehold
stille var sovet ind om formiddagen. Godt nok vidste vi alle, at Lars var alvorlig syg, og som følge deraf, var kommet på
hospice, men alligevel
kom meddelelsen som et
chok for og gjorde usigelig ondt, på os alle i LIF.
Udover Lars var en skattet og højt respekteret
holdleder for vores førstehold, er det jo først og
fremmest, som ”Mr. Bierfest” Lars vil blive husket.

Det initiativ og det arbejde han lagde omkring vores Bierfester, har virkelig skabt en grobund, for
en folkefest i LIF regi, og
en fest, som gennem alle årene har været med til
at sikre LIF et økonomisk
grundlag, som bl.a. har
betydet, at vi har turdet
binde an med selv at binde os for økonomien i vores kunstgræsbane.
Men udover dette sad Lars
i flere år i vores bestyrelse, ligesom han gennem
årene har været med omkring, sønnernes Morten
og Thomas hold i klubben, og uanset hvad han

involverede sig i, kunne
vi altid regne det skete
med en 100% indsats og
engagement.
Vores tanker går selvfølgelig til Ulla og børnene,
Camilla, Morten og Thomas, der har mistet en ægtemand og far, men også en god ven, der altid
var der, både for familien,
men så absolut også for
mange andre.
Æret være Lars Minde

www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk
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slankmedfornuft.dk
Lotte Noe - Frydenlundsvej 4 - 5550 Langeskov
Tlf. 40 99 36 82 - www.sensekost.dk

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60
6864_fodbold_april2016.indd 1
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Fortælleaftener i LIF
Så har vi taget hul på tredje sæson i rækken af fortælleaftener i Klubhuset. Meningen med disse aftener
er at tiltrække nogle tilhørere, som måske ikke kommer i Klubhuset til daglig,
og samtidig sætte fokus på
nogle spændende mennesker, som hver især har eller har haft tilknytning til
Langeskov.

vate mure hos milliardæren. I bogen ”Chauffør for
Hr. Møller har Erik Bermann i samarbejde med
Bo Østlund beskrevet tiden, som brat sluttede ,da
Erik fik skadet sin ryg. Han
er nu kommet sig så meget, så han har gennemført
det ekstremt hårde cykelløb
”Across US on Bike”. Erik
har lovet at komme og fortælle om den oplevelse, forOnsdag d. 29. marts havde håbentligt her i efteråret.
vi besøg af Erik Bergmann.
Erik er søn af LIF´s æres- Torsdag d. 20 april havmedlem Nis Pedersen. Han de vi så besøg af tidligere
fortalte for ca. 35 tilhørere transportminister og fader
om sit spændende job som til Langeskov Station. Han
chauffør for Mærsk McK- fortalte for ca. 40 tilhørere
inney Møller. En spænden- om tilblivelsen af stationen,
de beretning om det ind- og de muligheder, det åbner
byrdes og indimellem dra- for vækst i Langeskov. Han
matiske forhold mellem to gav samtidig et ærligt og
mænd fra vidt forskellige humoristisk indblik i livet
miljøer. Vi fik et enestå- på Borgen med op- og nedende indblik bag de pri- ture. Hans meget optimistiske livssyn og positive indstilling til de små samfund,
betød at alle tilhørere gik
berigede hjem.

Efter deadline på dette blad
afvikler vi sidste arrangement i dette forår. Det er
Rikke Lyngdal, der er opvokset i Langeskov, som
kommer og fortæller om sit
spændende job som rådgiver for Karen Ellemann –
minister for ligestilling og
nordiske anliggende samt
fungerende sundhedsminister. Rikke har også en fortid som rådgiver for Hans
Christian Schmidt, da han
var transportminister fra
2010-2011.
Alle er velkomne til LIF
fortælleraftenerne, så tag
bare naboerne, familien og
vennerne med.
Det koster 20,- kr. og overskuddet går til ungdomsarbejdet i LIF.
Jeg tager gerne imod gode
forslag til oplægsholdere.
Poul Eigil Rasmussen
pouleigilras@gmail.com
Tlf. 26600413
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Sponsornyt
Det er en stor glæde at der
løbende kommer nye sponsorer til LIF, hvilket giver
klubben et solidt fundament
til at drive en sund foreningen til gavn for vores mange medlemmer.
Sponsorudvalget arbejder
hele tiden på at eksponere sponsorerne og lave nye
tiltag.
Senest er en A5 folder omdelt til næsten alle husstande i gammel Langeskov
kommune, med info om
fodbold- og tennistræningstider, events og benævnel-

STØT VORES
SPONSORER
- de støtter os!

L·I·F

se af sponsorerne (dog ikke De godt 20 fremmødte gik
annoncørerne).
alle ud med en oplevelse af en engageret borgmeI LIF er der følgende spon- ster, som dagligt arbejder
sormuligheder:
for vækst i kommunen.
• GULDsponsor
• SØLVsponsor
• PREMIUMsponsor
• LIF 1926sponsor
• Tøjsponsor
• Bandesponsor
• Annoncør i
kontaktbladet

Ligeledes var netværksgruppen på virksomhedsbesøg hos Activator Group,
hvor alles DISC-profiler
blevet gennemgået af Ole,
hvilket var en dejlig øjenåbner for alle.

Måske det var noget for
dig eller den virksomhed
du arbejder i, at blive sponsor i LIF så kontakt mig på
24 94 50 21 så finder vi en
løsning der passer jer. Kom
også gerne og prøv netværket en enkelt gang inden
Borgmester Hans Lunn- du/I bliver sponsor, og opbjerg var gæst 6. april og lev mulighederne for at få
fortalte livligt om tempe- flere forretninger.
raturen på vores erhverv i
kommunen og ikke mindst Støt vores sponsorer - de
de mange muligheder der støtter os!
er kommet med stationen i
Langeskov.
Kristian Landmand
I sponsornetværket mødes
en række sponsorer hver 4.
uge for at netværke, og dyrke relationerne og mulighederne for at gøre flere forretninger.

Få et billigt og ﬂeksibelt lån til din bolig

es bank

Boligejern

Tjek prisen på en million og book en
boligsnak på jyskebank.dk/million

Dalumvej 34 A • Odense SV • TLF. 89 89 94 00
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DIN foretrukne mægler når
du skal have solgt
et
Bestillgstjek
Sa
gratis u, hvad din
d
ed d
- så v lig er vær
bo

Langeskov

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

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

XL-Byg.indd 1

Fynglas.indd 2
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26
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Åbningstider alle
dage kl. 15.00 - 21.00

65 35 33 34
Husk du kan nyde din nylavede varme
pizza hos os.
Konfirmation,
studenter fest,
reception eller andet
arrangement - speciel
pris gives. Kom forbi
og hør om dine
muligheder.

Vi bringer også ud. (ved min. køb for 100,-)
Ullerslev 15,Langeskov/Aunslev 20,Rynkeby 20,-

Online bestilling • www.peppes-pizza.dk
Ullerslev Centret 22 · 5540 Ullerslev
27

Cup 2017

Lørdag den 21. og søndag
den 22. januar 2017 - hver
dag med program i begge
haller - blev Sparekassen
Fyn Cup 2017 - indendørs
fodbold - afviklet for 42.
gang i Langeskov Hallerne.
Sparekassen Fyn Cup 2017
blev i år arrangeret for 4.
gang i et samarbejde mellem Sparekassen Fyn i
Langeskov og Langeskov
Idrætsforening
Der deltog ca. 700 ungdomsspillere i stævnet, der
blev afviklet i en god og
sportslig atmosfære med
deltagere fra de mange forskellige fynske og enkelte
jyske fodboldklubber.
Der var mødt rigtig mange tilskuere op i Langeskov Hallerne. Specielt hele lørdagen var der trængsel, men også til søndagens
kampe var der en rigtig god
og intens stemning fra et
engageret publikum.
Stævnet bød på masser af

gode sportslige præstationer og meget tætte opgør,
som var med til at gøre dagene til en rigtig god oplevelse for såvel spillere
som tilskuere. Der var også mange forældre, der indtog banen.
Ved præmieoverrækkelser
var banen fyldt med ”familie-fotografer”, der ville fotografere alle de kommende talenter.
Ros var der også fra flere af de deltagende klubber
til stævnearrangementet og
til de dommere der dømte
kampene.
Der blev i alt spillet 280
kampe og scoret 692 mål
under stævnet.
Langeskov Idrætsforening
har igen i år vist, at Sparekassen Fyn Cup blev en
stor succes på grund af
god planlægning og indsatsen fra de mange frivillige
28

hjælpere, og vi støtter gerne disse arrangementer lokalt, fordi vi gerne vil involvere os lokalt, siger filialdirektør Jørgen Schou
fra Sparekassen Fyn i Langeskov.
Præmierne i år var: Fodbolde, huer, støvleposer, medaljer og drikkedunke fra
Sparekassen Fyn og Langeskov IF uddelte spurtpræmier til alle hold.
Overrækkelse af præmierne til spillerne blev begge dage foretaget af Sparekassen Fyn, Langeskov, der
var repræsenteret af souschef Ulla Lebech, Merete
Pedersen og Jørgen Henrik
Nielsen.
Der er allerede nu sat datoer på Sparekassen Fyn Cup
2018 i Langeskov Hallerne. Det bliver lørdag den
20. og søndag den 21. januar 2018.
Knud Knudsen
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Øl til alt det
du bedst kan lide.
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VVS �������

Tennisudvalg
Skal fodboldspillere nu også spille tennis?
Ja det skal de da bestemt.
LIF har besluttet at tilbyde
alle fodboldspillere i LIF,
såvel børn, unge og voksne, muligheden for at spille tennis til særdeles fordelagtige vilkår. For kun kr.
250 kan alle børn og unge prøve kræfter med tennisketcheren i udendørssæsonen, mens de voksne fodboldspillere kan nøjes med
at slippe kr. 450 for udendørssæsonen. Der er mulighed for at deltage i træning hver tirsdag ligesom
man kan booke tider i ugens
løb, når man har lyst til at
spille. Mere fleksibelt bliver det ikke. Måske er I en
gruppe af spillere, som kunne finde det hyggeligt at
spille lidt tennis engang i
mellem som supplement til
fodbolden. LIF´s tennisafdeling har plads til alle uanset om man er nybegynder
eller den nye Wozniacki. De
samme priser gælder i øvrigt også til helt nye medlemmer af tennisafdelingen
i det første år, hvis man ikke har været medlem af LIF
de sidste 3 år. Så kender du
folk, som har tænkes at prøve tennisspillet, så er det bare at anbefale LIF.

ud i tennisspillet og benytte
sig af de fordelagtige vilkår.
Læs mere på hjemmesiden,
mød op en træningsaften om
tirsdagen eller kontakt en fra
tennisudvalget.
Nyt fra vintersæsonen
I januar måned blev der afviklet Fynsmesterskaber for
juniorer i Marienlystcentret.
Fra LIF var Thea Wallstrøm
til start i U8 og U10-rækkerne. Det blev til 1 x guld
i pigesingle i U8-rækken og
1 x sølv i pigedouble i U10rækken.

I løbet af vinteren er der
igen blevet spillet minitennis. Især Mette Temmesen
har været rigtig aktiv på
FTU´s minitennistour og
har flot hentet rigtig manLIF håber, at rigtig mange af ge medaljer hjem i løbet
fodboldspillerne vil kaste sig af sæsonen. Vi må konsta30

tere, at der i år har været
frafald ved minitennistræningen om onsdagen, mens
lørsdagsspillerne har været utrolig stabile. Alligevel
benytter mange forskellige
spillere sig af muligheden
for at holde formen ved lige
med dette sjove tennisspil.
Ved Fynsmesterskaberne i
minitennis i marts måned
fik LIF hevet 3 x guld og 1 x
bronze hjem. Jens genvandt
fynsmesterskabet i herre veteran for 4 år i træk, mens
Thea og Mette vandt i henholdsvis U8 pige og dame
motion. Marius fik bronze
i U12-rækken. Vi bør også nævne, at en anden LIFspiller gjorde sig bemærket
med et flot resultat i januar måned. I finalen ved et
minitennisstævne slog Jonas den 7-dobbelte DM-vinder for seniorer og tidligere

Davis Cup spiller Jonathan
Printzlau. Det er flot at en
lille klub som LIF år efter år
gør sig så flot markeret ved
minitennisstævnerne.
3 af herrespillerne fra fynsserieholdet, Ulrik, Carsten
og Jonas, var til DTF-cup i
marts måned i Marienlystcentret, hvor der blev spillet på stor bane med gule
bolde. Det blev til en samlet 3. plads ud af 12 hold efter sejre mod Jelling, Roskilde og Kløvermarken. LIF
holdet tabte desværre 0-3 til
Ølstykke i semifinalen.
Udendørssæson med
opstart 18. april
Tennisudvalget ser nu frem
til en ny spændende udendørssæson for både børn,
unge, motionister og turneringsspillere. Tirsdag den
18. april kunne der åbnes
op for spil. Banerne passes igen i år af Ole og Jens,

der gør et fortrinligt arbej- Motionister, damer:
de med at holde banerne og Kl. 17.30 – 19.00
arealerne i god stand.
Turneringsspillere, herrer:
Kl. 19.00 – 21.00
I år stiller vi til start med
3. hold i FTU´s holdturne- Katrine Hjort Nyholm, udring. Det bedste herrehold dannet K2 træner, vil stå for
er igen i år at finde i fynsse- både børne- og ungdomsrien. Målet er en top 4. pla- træningen ligesom hun tacering. 2. holdet hos herrer- ger sig af træningen for mone skal i gang med deres 2. tionister og damespillere.
sæson i serie 1. Mon ikke
holdet finder fodfæstet i år Afslutningsvis vil tennisudog kan hive en sejr hjem i valget ønsker spillerne tilly og næ. Igen i år er vi atter lykke med de flotte placerepræsenteret i dame moti- ringer ved stævnerne i vinonsdoublerne, hvor LIF da- terens løb og ser frem til en
merne spiller 4 doublekam- spændende udendørssæson
pe i hver holdkamp.
med masser af liv og aktivitet på banerne.
Træning udendørs
I 2017 sæsonen er der igen
mulighed for at deltage på
forskellige træningshold.
Alle træningshold udbydes
igen i år om tirsdagen.
Børne- og ungdomsspillere:
Kl. 16.30– 17.30
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Følg tennisafdelingens liv
på hjemmesiden samt på
www.facebook.com/LIFtennis
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– Man skal

Har du et el-teknisk problem,
så har vi en løsning til dig!
Din lokale elinstallatør på hele Fyn

give sig
tid til at
have det

Kallerupvej 60 · 5230 Odense M · Tlf. 6614 1080
Kystvejen 110 B · 5330 Munkebo · Tlf. 7734 1845
Vejlebæksvej 27 · 5300 Kerteminde · Tlf. 6532 1080

Afdelingsleder
Henrik
Jørgensen

sjovt!

• Ansigtsbehandlinger • Fodpleje
• Brude- & aftenmake-up
v/Maria Aagaard
• Shellac
• Massage
Langeskov-Centret 15 Langeskov
Tlf. 65 38 39 20
• Voksbehandlinger
•

L·I·F

Mandag - onsdag  .  .  .  . 10 .00-17 .30
Torsdag - fredag .  .  .  .  . 10 .00-18 .00
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .00-13 .00

v/Maria
v/Maria Aagaard

Aagaard

Langeskov-Centret 15 • Langeskov
Langeskov-Centret
15 - Langeskov - tlf. 65 38 39 20
Tlf. 65 38 39 20

www.cliniquefaceandbody.dk

Mandag - onsdag  .  .  .  . 10 .00-17 .30
Torsdag - fredag .  .  .  .  . 10 .00-18 .00
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .00-13 .00

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov
Tlf./Fax 65 38 22 22
LC Sport.indd 1
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Håndværkervej 16
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65
Fax 65 95 21 65
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

s Ba
Stub’ geri

Tlf. 70 23 13 50

Industrivej 7 • 5550 Langeskov
info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

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

.dk
VVS - Blik - Ventilation - Stål - Landbrugsservice - Have & Park
Medlem af:

.dk
VVS - Blik - Ventilation - Stål - Landbrugsservice - Have & Park
Medlem af:

Tlf. 65 98 12 30 / 65 33 12 03
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Book tid

SALON TINE F
v/Tine Frøsner
Jernbanegade 31K
5550 Langeskov
Tlf. 25 733 733
www.salontinef.dk

Flemmings
Køreskole
Tlf. 65 38 31 42
Biltlf. 40 44 37 67

Langeskov
Hair Design
v/Irene Hvidhjelm
Henriettevej 2
5550 Langeskov

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

Tlf. 65 38 35 04

Odensevej 1

Tlf. 65 38 13 46

Tryk:
MarkTing
www.markting.dk
Oplag: 2.400 stk.

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

Fodkonsulenten
Så er det ingen kunst at gå godt!
Pensionister kan søge offentlig tilskud hos Borgerservice
Giv et gavekort Det skaber glæde

Tina Mønster
Læge-eksamineret fodplejer
Nyborgvej 39 (v. Langeskov Planteskole), Langeskov

Tlf. 2392 9031
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Bladudvalget vil gerne
takke annoncørerne for
den store velvilje,
vi har mødt.
Deadline til næste
nummer:
Ultimo september 2017

www.langeskovif.dk
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Klubdagen

LIF afholdte lørdag 6. maj deres kun anden
klubdag i historien, som igen blev en fantastisk succes.
I år var der masser af god fodbold på de
dejlige grønne baner, og en utrolig masse gæster lagde vejen forbi på denne dejlige solskinsdag.
De 2 store hoppeborge og den oppustelige fodboldbane var en stor succes hos alle
børnene, men mange prøvede også kræfter
med tennis, straffespark, blev ansigtsmalet
og meget mere.
Det var også en fed oplevelse for de mange unge LIF’ere der stod indløb til 1. holds
kampen, og måske var det afgørende for
3-1 sejren over Morud.
Populær var også OB’s mascot Victor, som
mange fik taget billede sammen med.

Sponsorteltet var også vel besøgt, og det
vagte glæde hos sponsorerne.
De to lokale bagere, Stubs Bageri og Eskelunds Bageri havde igen i år bagt lækre kager, som smagte helt eventyrligt – 1000
tak til jer.
Vi håber at de mange gæster fik en dejlig
dag og mærkede fællesskabet i LIF, som
alle kan blive en del af.
Vi glæder os til at byde velkommen til
klubdagen igen næste år.
En stor tak skal også lyde til de frivillige som gjorde dagen helt fantastisk for de
mange gæster.
Kristian Landmand
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