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Langeskov Idrætsforening
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5550 Langeskov
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Sv.O. Hansen
Tlf. 21 42 76 23
sv.o@hansen.mail.dk

Kasserer
Jan Hedegaard
Tlf. 29 67 64 92
jhe@danskrevision.dk

Nyborgvej 427, 5220 Odense SØ · Marslev Stationsvej 1, 5290 Marslev

SKARPE PRISER PÅ SERVICEEFTERSYN
– uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller den gode service!

Seniorformand
Mads Skovsgaard
Rasmussen
Tlf. 22 40 32 25
rasmussen_777@hotmail.com

Tennisformand
Henrik Hjære
Tlf. 29 72 00 74
henrikhj@mail.dk

Ungdomsformand
Jane Mose Hansen
Tlf. 65 38 31 67
sv.o@hansen.mail.dk

Aktivitetsformand
Flemming Holton
Tlf. 51 44 41 08
fh@5550@gmail.com

Sponsorudvalgs
Formand
Kristian V. Rasmussen
Tlf. 24 94 50 21
vedel@hotmail.dk

Sekretær
Tina Vind Sørensen
Tlf. 65 38 27 10
tina_henrik@live.dk

Besøg LIFs hjemmeside på:
www.langeskovif.dk

Du bibeholder fabriksgarantien
Du får stempel i servicehæftet
Du får 3 års garanti på reservedele
Du sparer op til 50% ift. mærkevareværksteder

Vi tilbyder

GRATIS LÅNEBIL

Lille
serviceeftersyn

Mellem
serviceeftersyn

Kontrol og service af 46 punkter inkl.:

Kontrol og service af 48 punkter inkl.:

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Pollen- eller luftfilter
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

BEMÆRK
5L OLIE
KUN

899,-

Inkl. moms & miljøgebyr

KUN

1.299,Inkl. moms & miljøgebyr

Stort
serviceeftersyn

Stort plus
serviceeftersyn

Kontrol og service af 50 punkter inkl.:

Kontrol og service af 54 punkter inkl.:

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter
Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter
Rens af bremser for og bag
Gratis hjulskift
Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

2.499,Inkl. moms & miljøgebyr

Åbningstider: Man-tors kl. 7-18, fre kl. 7-17
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med fri km!
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INKL.
HJULSKIFT
KUN

3.499,Inkl. moms & miljøgebyr

FORMANDEN HAR ORDET
Lyset over Langeskov
I en, desværre, rigtig svær
tid for Kerteminde Kommune, rent økonomisk, er
det dejligt at kunne konstatere, at alting af den grund
ikke er gået helt i stå. Her i
Langeskov sker der heldigvis stadig en hel masse, ikke mindst takket være privat initiativ og private investorer. I øjeblikket bygges der flere steder i byen,
og andre projekter er i støbeskeen. Ting som er livsbekræftende for vores by og
omegn, og som giver tro og
håb for fremtiden.
Ser vi på området omkring
vores dejlige anlæg, er kommunen, trods de økonomiske udfordringer, i gang
med en storstilet renovering
af skolen, og i denne forbindelse snart også opførelsen
af Fyns første ”Robothus”. I
forvejen er Langeskov Park
projektet på plads og også her med flere tiltag i støbeskeen, bl.a. at biblioteket flyttes til området, ligesom vores foreningskollegaer i BR 66, i samarbejde med skolen, har fået en
E-sport afdeling op at køre.
Desuden er der gang i opførelsen af boliger overfor
skolens parkeringsplads, så
sammen med det faktum at
vi, i LIF, selv er i gang med

opførelsen af et helt nyt lysanlæg til vores kunstgræsbane, kan vi vist godt sige,
at Langeskov er med til at
vise vejen….
Netop vores længe ønskede lysanlæg, som allerede har fundet sit indtog på
tennisanlæggets bane 1, og
som, når dette læses, også
er taget i brug på kunstgræsbanen, er jo også kun lykkedes via vores eget initiativ og selvfølgelig også meget stor velvilje fra kommunen, omkring det kommunale lån, der skulle til, for at
ønsket kunne gå i opfyldelse. Men udover stadig at afdrage på lånet omkring selve kunstgræsbanen, har vi
også måtte lægge et, større,
kontant beløb omkring lysanlæggene, ligesom vi også
får en ekstra udgift til afdrag
på dette lån.

res sponsorudvalgsformand,
Kristians store arbejde med
at få disse sponsorater i hus,
men også hans ildsjælearbejde med at få den Netværksgruppe op at stå, som
nu har kørt i snart to år. En
gruppe der nyder god opbakning og som samles en
gang om måneden til møder
i såvel klubhuset, som udenfor dette.

Men dette er selvfølgelig
en god basis, men så sandelig ikke nok, hvis vi skal
holde vores aktivitetsniveau
og samtidig prøve at holde kontingentet så lavt som
muligt. Senest bevist med
den 8. udgave af LIFs Bierfest i Rolfhallen, og Kræmmermarkedet, hvor LIF også var på banen med eget
telt med salg af æbleskiver og vindruer, samt ikke mindst medhjælpertimer.
Begge tiltag som absolut ikMange hænder skal
ke kunne lade sig gøre, uden
trække læsset
en hel masse frivillige hænFor at det hele skal gå op der, som vi skylder en mei en højere enhed, skal der get stor tak.
mange indtægter i hus, indtægter, som er spredt ud Det samme skal lyde til alpå et væld af hænder. Dej- le de mange, frivillige, leligt, at vi har disse, og og- dere og trænere, som gør,
så at byens erhvervsliv er at dagligdagen i LIF, kører.
rigtig flinke til at bakke os Uden disse mange hjælpere,
op, omkring diverse spon- hvoraf nogle har taget mod
sorater. Lad mig i denne tilbuddet ”om at få en træforbindelse lige nævne vo- ningsdragt”, underforstå4

et være aktiv på vores anlæg i dagligdagen, som træner, holdleder eller koordinator, kunne vi absolut ikke
få dagligdagen til at køre for
vores mange medlemmer.
19822 timer i frivillighedens tjeneste
I 2017 lavede analysebureauet Damvad Analystics
en beregning for DBU, omkring hvad fodboldklubberne i Danmark bidrager
med til det lokale fællesskab, sundhed og økonomi.
Så selvom det er svært at
sætte kroner og ører på værdien af dette, så har man alligevel prøvet.
Tallene for LIF siger bl.a.,
at klubbens frivillige det seneste år, 2016, har arbejdet
19.822 timer for klubmedlemmernes og lokalsamfundets skyld. Dette svarer til

10,31 fuldtidsstillinger, eller hvis der havde været
lønkroner på bordet, var arbejdet 4.256.954 kr. værd.
Rapporten siger også, at for
hver inaktiv borger vi får ud
på fodboldbanerne, spares
samfundet årligt for 4,2 sygedage. For LIFs vedkommende er der tale om, at
hvert medlem over 16 år
har været med til at reducere udgifterne på sundhedsområdet med 1.032.866,35
kr. om året.

skabes et job om året i kommunen.
Interessante tal, som vi godt
kan være stolte af, og som
vi udelukkende kan takke
alle vores frivillige for. Så
vi kan godt klappe hinanden på ryggen, og være stolte af det arbejde der bliver
udført i LIF, hvilket for den
sags skyld, selvfølgelig også gør sig gældende i andre
foreninger.

Med dette ønskes alle et en
Desuden siger den interes- rigtig god jul og et godt og
sante rapport, at vores med- lykkebringende nytår, med
lemmer bidrager til dansk ønsket om et gensyn i 2019.
økonomi, når de samlet bruger 1.253.412,00 kr. om
året på tøj, sko og udstyr
til sporten. Endelig fortælSv.O. Hansen,
ler rapporten også, at vores
formand
omsætning i LIF om året bidrager til BNP med et beløb, der svarer til, at der kan

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

”Man skal give sig tid
til at have det sjovt!”
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Odensevej 1 • 5550 Langeskov • tlf. 65 38 13 46
v/Thomas Kirk
Skibhusvej 104 • tlf. 66 12 06 90

Håndværkervej 16
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65
Fax 65 95 21 65
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

Odensevej 1

Tlf. 65 38 13 46

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

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

Flemmings
Køreskole
Ring:
40 44 37 67
Tryk:
Deslers Grafisk Hus
Oplag: 2.400 stk.

Tlf. 70 23 13 50

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

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

Tlf. 65 98 12 30 / 65 33 12 03

Deadline til næste
nummer:
Ultimo oktober 2018

www.langeskovif.dk
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www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk
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Bladudvalget vil gerne
takke annoncørerne for
den store velvilje,
vi har mødt.
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SENIORFORMANDEN
Alt i livet kan gå op og ned.
Nogle gange kører det, som
en helt ny cykelkæde, der lige har fået olie og rammer
tandhjulene perfekt. Andre gange kan du have skiftet tandhjulet, men kæden
manglede den sidste olie, og
så rasler det stadig lidt.

stabiliseret. Vi er atter over
20 til træning, og med enkelte undtagelser, stiller vi
et fast hold 2 igen. Der er
kommet et par nye spillere,
der hjælper på trup-bredden,
og hvad er lige så vigtigt,
så bidrager de også med
en god positiv stemning i
8’eren (omklædningsrumDet sidste halve år har været met)– lige efter FARS-værlidt af begge for LIF senior- dierne i klubben og truppen.
afdeling. For herresenior,
sluttede foråret af med næ- En klassisk forandringslesten 30 mand til træning, én delsesteori beskriver prooprykning og et hold 1 og 3, cesser for forandringer, og
der i en lang periode spille- siger, at man skal igennem
de med om topplaceringer- tre faser – optøning, bevæne. Efter sommeren blev vi gelse og stabilisering. Opså ramt af en mindre årelad- tøningen for os blev måske
ning af spillere – de fleste lidt brat og pludselig, men
dog forventede. Det betød, over de seneste måneder har
at der i august var mellem ”bevægelsen” fundet sted –
15 og 20 til træning, hold 3 og som vi stadig arbejder
måtte trækkes og det viste med. Intet er så dårligt at det
sig også nærmest umuligt at ikke er godt for noget, og
stille 14 mand til hold 2.
for herreseniorafdelingen er
det også muligheden for at
MEN! Det var august, og nu tilføre nye aspekter og spilmedio oktober, er tingene lere til truppen. Især hold 1

står overfor en stor forandring, hvor vi lige nu oplever et generationsskifte. Der
er en håndfuld hold 1 spillere tilbage med over 100 førsteholdskampe på CV’et og
med en alder på 25 år eller over. Så det er et relativt
ungt hold uden så meget erfaring. Det vil uden tvivl give nogle knubs undervejs,
men håbet og forventningen
er dog, at vi forbliver et serie 1 hold.
For at runde herresenior af,
skal der dog lyde en kæmpe
cadeau til trænere, holdledere og spillere. For mig, er de
indbegrebet af LIF-ånden
og det fællesskab vi stræber efter at opretholde i LIF.
Stemning i 8’eren er stadig
fantastisk, og kammeratskabet og fællesskabet, lever
fortsat i bedste vel. I sådanne tider, som vi oplevede i
august-måned, ser vi også
klubmændene og kulturbærerne gå foran – hvad enten

de er spillere holdledere,
trænere eller frivillige der
vil bruge den ekstra tid på
LIF. Dét tror jeg på, smitter
af på resten af klubben og
dét varmer mit LIF-hjerte.
LIF damer
Hos damerne går det den
rigtige vej. De har fået tilgang af et par nye spillere, og det betyder, at de her
i efteråret er startet som
11-mands hold igen. Tilgangen har også betydet,
at damerne er blevet flere til træning, hvilket har
gjort træningen noget sjovere og bedre. Resultaterne
er dog ikke prangende, men
damerne arbejder hårdt til
træning og udvikler sig hele tiden.
Hos damerne er sammenhold og fællesskabet også
tydeligt. Der er super god
stemning blandt damerne,
hvor de har indført egne
rutiner som bevis på sammenholdet og fællesskabet.
Jeg har de seneste gange
rost damerne for at støt-

te de fælles fester med herrerne, men denne gange,
skal rosen gå direkte til damerne og deres sammenhold de har skabt mellem
sig. Damerne har også inkorporeret FARS-værdierne ved at nedfælde en række ting, de anser som FARS
der indebærer alt fra deltagelse i fællesspisning, til
kage efter træning, og respekt for hinanden til træning og kamp.
Hvad bringer fremtiden i
LIF Seniorafdeling?
Jeg har tidligere advokeret for mere fællesskab på
tværs af afdelingerne. Der
blev taget hul på denne opgave i sommerferien, hvor
et nyligt nedsat seniorudvalg havde første møde.
Seniorudvalget består af 6
personer, der skal være et
organ mellem bestyrelsen
og trupperne. Seniorudvalget vil også fungere som
et sted, hvor vi kan kommunikere på tværs af holdene for at hjælpe hinanden. Endeligt vil seniorud-

valget igangsætte fælles aktiviteter et par gange om
året, hvor det første vil være indendørsturnering for
alle seniorafdelinger lørdag
aften efter Sparekassen Fyn
cuppen. Så hermed også en
opfordring til at sætte kryds
i kalenderen og spændt afvente invitationen.
Resultatet af seniorudvalgets arbejde vil blive mere synligt fremadrettet, og
jeg håber, at dette vil være starten på et endnu bedre
fællesskab på tværs af afdelinger i LIF Seniorafdeling.
Seniorformand,
Mads Rasmussen

www.langeskovfodterapi.dk - Tlf. 40 23 65 66
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Åbningstider alle
dage kl. 15.00 - 21.00

65 35 33 34

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

DIN foretrukne mægler når
du skal have solgt
et
Bestillgstjek
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Langeskov

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

Vi støtter lokalt

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 20,Langeskov/Aunslev 25,Rynkeby 25,-

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

10

27-04-2016 11:10:07

Online bestilling • www.peppes-pizza.dk
Ullerslev Centret 22 · 5540 Ullerslev
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UNGDOMSFORMANDEN
Stort aktivitetsniveau
i børne- og ungdomsafdelingerne
I skrivende stund er efterårssæsonen ved at nærme
sig sin afslutning. Fodbold
år 2018 er ved at slutte, men
det nye fodbold år 2019, er
lige på den anden side til
start igen i januar.
Ja, der trænes på livet løs
i Langeskov If også selv
om udendørssæsonen er
overstået, takket være vores kunststofbane, og inden
længe, kommer der nyt lysanlæg på, så vi også kan se
bolden i mørke☺. Det glæder alle sig til.
Her i efteråret er der kommet rigtig mange nye spillere til ved de yngste, lige
fra U2/U5 til U7. Vi har været ude og skaffe ekstra mål
til to 3-mands baner, for at
alle kan være der til træning, så vi nu er oppe på 6
baner til disse årgange. Det
er en fornøjelse at se, at der
er så mange glade unger og
forældre på vores baneanlæg, når de træner om onsdagen. ☺
Vores børnehold ved både
piger og drenge fra U8 til
U12, ses der også fremgang
af nye spillere, hvilket gør,
at der er tryk på anlægget, især mandag og onsdag. Det er dejligt med alle
disse børn i vores klub, men
det kræver også tungen lige

i munden, da det betyder,
at vi skal finde ekstra hjælp
både som trænere og koordinatorer. Det er dog heldigvis lykkedes endnu, at finde
løsninger ☺.
Vores U13/14 piger har her i
efteråret kunne stille både et
U13 8mands hold og et U14
pige 11-mands hold. Det er
en afdeling med rigtig mange piger i, som bakker godt
op om deres træning, kamp
og andre tiltag i klubben.
U13/14 drengene har også
både et U13 8-mands hold
og et U14 11- mands hold,
og de arbejder hårdt på at
holde alle i gang og få flere til at spille. Det er altid
svært i disse årgange, da
spillerne ofte får andre interesser som arbejde, computerspil osv., så det kræver meget logistik, især til
kamp, men det er lykkedes
godt her i efteråret, at få alle træningspas og kampe afviklet.
Vores U16 drenge har i skrivende stund vundet deres Arække, hvilket er fantastisk
flot. De er en lille trup, men
med hjertet på rette sted, når
der skal kæmpes for Langeskov IF. Det er et teknisk
godt hold, som vi håber, vi
får rigtigt gavn af om et par
år, når de skal til at spille
12

på seniorplan. STORT TILLYKKE, DRENGE. Det har
I fortjent ☺.
Ud over træning og kamp,
ja så har vores U12/13 piger deltaget i Sønderjyllands Cup i Gråsten, vores
U11-U14 drenge har deltaget i Vildbjerg Cup med stor
Succes, ligesom Vores U16
drenge blev nummer 2 ved
Søndersø Cup, og pigeafdelingerne har haft træningslejr i den første weekend i
efterårsferien.
Fodboldskolen har i år haft
100 deltagere, for første
gang med mulighed for at
bestille middagsmad ved
Hos Michael, hvilket var en
stor succes. Tak til Michael
fordi han ville prøve det af
sammen med os. Til næste
år, har Fodboldskolen 25 års
jubilæum i klubben, hvilket
også betyder, at Sv.O har 25
års jubilæum til næste år,
som Fodboldskoleleder.
Ja, mange kampe er spillet på vores anlæg, men
det kræver også, at vi skal
have dommere til at hjælpe til, både til 5-mands og
8-mands stævnerne, men
også vores 11-mands kampe. Mange gange har vi heldigvis haft vores U14/16
drenge til at hjælpe til, men
ofte skal de selv spille el-

ler er forhindret af anden
årsag. Vi oplever desværre også, at der er forældre
og trænere, som opfører sig
så dårligt overfor vores unge mennesker under stævnerne, at de simpelt hen ikke ønsker at dømme. Det er
en rigtig dårlig stil, at trænere og forældre, at opføre
sig sådan. Jeg vil opfordre
alle til, at tænke over, hvordan de opfører sig til disse
kampe, og man skal huske
på, at det er frivilligt, at de
kommer for at hjælpe. De
får ikke en krone for det,
kun læren i at være frivillig
og hjælpe til i klubberne.
Omkring vores dommerstab, vil jeg gerne sige
tak for jeres indsats, jeres hjælp er uvurderlig. Vi
kunne godt bruge lidt fleres
dommere, så skulle du gå
rundt med en drøm om, at
få et dommerkort, så henvend jer til Jane, så vi kan
få dig på kursus. Klubben
betaler alle udgifter til dette, du skal dog bare være
fyldt 15 år.
Her i foråret prøvede vi

Farveboks
Logo
Tekstboks
Streg

Håndværkervej 1

et helt nyt tiltag af. Der
blev afholdt et Pinsestævne for U8 og U9 drenge
5-mandstævne b og c rækken, med overnatning for
de deltagende hold på skolen, fra lørdag til søndag.
Det var en stor succes, så vi
prøver det af igen til næste
pinse, hvor vi tager pigerne
med også. TAK til Ulrik og
Daniel, som har været tovholder på dette projekt. ☺
I den kommende sæson,
skal vi arbejde videre men
vores FARS-principper, og
vi skal arbejde med, hvordan vi holder på vores teenagere i klubben, da vi ligesom andre klubber ofte
mærker medlemsnedgang i
disse årgange.
Efter have siddet på posten
som ungdomsformand siden 2009, har jeg besluttet, at jeg stopper som ungdomsformand ved generalforsamlingen i 2020. Det er
på tide, at der kommer nye
kræfter til, med nye ideer og initiativer. Det har og
er en fornøjelse, at arbejde

sammen med alle jer trænere, ledere, spillere og forældre, men på et tidspunkt,
skal der også ske et skift.
Det er en ”stor” post som
ungdomsformand, men vi
er ved at kigge på vores
ungdomsstruktur, så vi kan
få flere ind i arbejdet med
børne og ungdomsarbejdet i klubben, så man ikke
kommer til at sidde med alt
arbejdet alene. Er der en eller to som kunne tænke sig,
at være en del af dette, så
henvend jer til mig, så er
der mulighed for, det næste
års tid, at få indblik i arbejdet, med vores børne – og
ungdomsafdelinger. ☺
Til sidst en stor tak til jer
alle, der bruger jeres tid i
klubben. Der er altid glade
smil og kommentarer hver
dag, uanset hvad vi kan stå
i. Det er altid en fornøjelse at komme i Langeskov
IF. ☺
Jane Mose
Hansen
Ungdomsformand

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

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk
langeskov@danskoutlet.dk
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Bog & idé
Langeskov
• Bøger
• Foto
• Lædervarer
• Kontorartikler
• Legetøj

Unik Teamtræning
for alvor
Search
& Selection
• Unikke teamøvelser, som
direkte kan overføres til
dagligdagen.
• Direkte kobling mellem
teori, øvelse og dagligdag.
• Fra ”Tvivler” til ”Vinder”
på én dag.

ALT I HÅRDE
HVIDEVARER

v/ JTC Nyborg ApS

Langeskov Centret 3

Vestergade 33 - Nyborg
info@hvidtogfritnyborg.dk

Tlf. 65 38 12 53

Tlf. 65 30 22 23

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

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

Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk
www.activatorgroup.com · www.activatorevent.com
Tlf. +45 70 26 17 14 · Direct +45 29 62 38 25

Kiropraktisk

www.langeskovif.dk

v/Tine Frøsner
Jernbanegade 20
5550 Langeskov
Tlf. 25 733 733
www.salontinef.dk

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

PIGEAFDELINGEN
Stoltheden er kolossal...
– et motto, der benyttes
af fanfraktioner på den københavnske vestegn, men et
udtryk, som jeg også synes
passer godt, når man ser på
pigerne og deres træneres
indsats i LIF. Pigeafdelingen er en meget aktiv afdeling, hvor der udover træning og kampe også gøres
meget ud af den sociale del
af klublivet:
- Pigeraketten kommer
på besøg hvert år
- Der arrangeres
fællesspisninger
- Der er 2 årlige
træningsweekender
- Der er julebanko for
pigerne i december
- Awardshowet ”Boyes
Pokaler” finder sted hvert
år i oktober
Man er også meget stolt, når
ser den store iver og dedikation, som trænere og ledere yder for pigernes fodbold
og sociale liv. Aktive ledere
er et must for et godt klubliv og i vores afdeling er vi
beriget med masser af dem.
Kæmpe tak til Kristian, Anders, Mads, Nadia og Jette.
Uden jeres indsats ingen pigeafdeling.

meget tydeligt udviklet sig
på fodboldbanen og de går
til opgaven hver gang med
meget stor lyst og indlevelse.
Det er fantastisk at se hvordan afleveringerne og fodboldspillets ”grundtrin” bare sidder mere og mere i skabet. Og det hele foregår altid med højt humør og livsglæde.
Hos de ældste piger blev en
gammel drøm om at kunne
stille et 11:11 hold endelig
indfriet. Her i efteråret skulle de prøve kræfter med den
store bane og det var en sand
glæde at se, hvordan de for
hver kamp, blev bedre og
bedre til det spil.

Bøndergaard fra U-14 tog
til udtagelsestræning med
DBUs talenthold og blev udvalgt som deltagere. Det er
vi som klub naturligvis også meget stolte af – stort tillykke til dem. Men også et
tillykke til resten af holdet,
da de 2 pigers udvikling naturligvis ikke kan finde sted
uden gode holdkammerater
at udvikle sig blandt!
Nu venter vinteren med 1
ugentlig træning ude og 1
gang indendørs samt deltagelse i stævner rundt på Fyn.
Vi glæder os meget ☺
Endnu engang tusind tak til
trænere, ledere, klubbens ledelse samt de mange forældre, der altid bakker positivt
op om deres døtres fodbold –
og tusind tak for kaffen, som
de trofast sørger for ved hver
kamp ☺

Samtidig havde vi tilmeldt et
8:8 hold for at sikre så meget spilletid, som overhovedet muligt for alle. Det betød
dog, at der var kampe konstant, så tiden på træningsbanen var næsten ikke ek- Jan Boye, pigekoordinator.
sisterende – lidt hårdt program, men bestemt også udviklende. Kæmpe tak til pigerne for deres flotte indsats
– og mon ikke benene i ny
og næ værkede efter de mange kampe?

Efteråret bød igen på gode En dejlig appelsin i turbastævner for vores yngste pi- nen her i efteråret var også,
ger – u9-10-11 pigerne har at Emma Stangerup og Ida
16
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U16 DRENGE

Langeskov
Fysioterapi

v/ Kenneth Andersen
Odensevej 22
5550 Langeskov
mesterbenzin@mail.dk

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

Tlf. 65 38 10 22

Benzin • Autoreparation

Fyringsolie - trailer kan lånes

U16 drengene har de sidste
par år været stærkt udfordret
på deres fysik, da mange modstandere har spillet med mange ældre spillere (som DBU
tillader). Vi har ofte mødt spillere, der har været 1-3 år ældre, hvilket har betydet, at
Langeskov, til trods for at vi
er et rigtig godt fodboldhold,
desværre har tabt vores kampe, da vi er blevet overmatchet fysisk.

rede, og har allerede på nuværende tidspunkt vundet Arækken, så vi efter jul kommer til at spille i Mesterrækken. Det er en del år siden, at
LIF sidst havde et U16 hold i
denne række.

ket gør, at drengene spiller en
god gang fodbold, som er meget seværdigt.

Da vi har en smal trup, er såvel gamle som nye spillere
meget velkomne. Der trænes
mandag og onsdag kl. 17:30
Truppen i år består af et næ- til 19:30. I år bliver der også
sten lige antal spillere fra år- mulighed for at spille indengang 2003 og 2004, og 2 på dørs fredag aften.
dispensation. Til kamp har vi
ind imellem hjælp af tidlige- Venlig hilsen
re spillere. Det sætter vi alle Trænerteamet
Men alligevel har spillerne stor pris på, og håber at de får Jannick Brobyskov,
heldigvis haft et stabilt frem- lysten til at begynde at spil- Tobias Tranholm og
møde til såvel træning som le igen.
Henrik Rudbæk
kamp, og det har båret frugt
i år.
Der bliver til træning og kamp
lagt vægt på at udvikle de enSidst år blev vi nr. 5 i ræk- kelte spilleres teknisk færdigken, og i år er vi nu ubesej- heder og spilforståelse, hvil18

Tlf. 22 86 53 35

Lotus.indd 1

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

27-04-2016 11:18:27

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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Vildbjerg Cup 2018
Turen startede fra Langeskov torsdag morgen kl.
08.00 med bus. Vi var 4 hold
der skulle afsted. U11, U12,
U13 og U15. Alle hold skulle spille deres første kamp
samme dag. Vi boede 10 kilometer fra Vildbjerg i en
lille by Sørvad. Et idrætscenter med gode faciliteter
som hal, udendørs swimmingpool mm. Helt perfekt.

et hold der kæmper så meget for hinanden. Det var
flot. De får et frispark sidst
i kampen som Rune sparker flot ind 1-1. Så var der
straffespark. Nervepirrende.
3 spark til hvert hold og de
unge mennesker var nervøse. Langeskov scorede på
deres første 2 hvor modstandere havde scoret på deres 3
forsøg. Så var det op til Rune igen at holde Langeskov
inde i kampen. Han overplaceret desværre skuddet
og så var de ude. Men flot
at de var nået så langt. Ærligt at et straffespark skulle
afgøre det.

Torsdag og fredag var der
3 pulje kampe til alle hold.
U 11 blev nr. 2 i deres pulje og skulle spille A slutspil lørdag. Det var en god
kamp hvor de dog startede
med at komme bagud, til en
stærk modstander, med et U12 startede lidt nervøs.
enkelt mål. Men de gav al- Kunne ikke få gang i det
drig op. Sjældent har jeg set spil som vi kender dem for.
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Så i puljekampene taber de
2 og vinder 1 kamp. Det gav
en tredjeplads. Så vi måtte i B slutspil. Vi blev enige om at derfra skulle resten
af kampene vindes. Tror
nok lige de unge mennesker tog det til sig. Flot fodbold fandt de frem. Ingen af
de hold vi mødte var i nærheden af chancer til sejr. De
sidste tre finale kampe blev
vundet overbevisende så der
var ingen tvivl om hvem der
skulle hæve pokalen. Stor
oplevelse.

blev til 4 spændende kampe, hvor af de vandt en, resten blev uafgjort og skulle afgøres på straffespark.
Der var Langeskov så sikker, at de til sidst vandt finalen og kunne hæve pokalen. Det var en super indsats fra dem alle.

ingen af holdende kom til
de store chancer. Så kampen endte 0-0. Så var der
straffespark. Det var tydeligt der var nerver på. Så
meget at Langeskov desværre røg ud. Men pulje
vinder og en A slutspil var
superflot.

U15 var godt spillende i deres puljekampe. 2 vundet
og en uafgjort. De blev puljevinder og fik en lille pokal til alle spillere. Så lørdag skulle de i A slutspil.
Den kamp spilles lørdag.
En meget lige kamp hvor

Alt i alt var det et kanon
stævne som hverken træner, leder og drengene nok
ikke glemmer. Der var et
sammenhold fra de yngste
til de ældste som var i verdensklasse.
En kæmpe tak for den op-

U13 Kom lidt skidt fra start.
De tabte deres to første kampe og spillede uafgjort i den
sidste kamp, det gav dem
en tredjeplads i puljen. Så
de var også i B slutspil. Det
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bakning fra forældre og
bedsteforældre. Det var den
største fornøjelse.
Også en stor tak til Vildbjerg Cup. Et stævne hvor
der deltager over 13000
spillere fra forskellige lande. Logistikken, mad og
kampprogram. Der var styr
på det. Et stævne der kan
anbefales. I øvrigt de grønne græsplæner skal man ikke glemme.
Vildbjerg teamet

o
a
n
z
a
l
z
i
i
P
M

ÅbNiNgstider
alle dage fra kl. 15.00 - 21.00

Pizza

UDBRINGNING

alm. fam.
12. iNdiaNa ............................................................................. 55,- 100,-

Kun kontant / Mobilepay ved udbringning

18. sihad ................................................................................. 60,- 110,-

kl. 16.00 - 20.45 kr. 15,-

70.
71.
71a.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
77a.
77b.
78.
79.
79a.
79b.

tomat, ost, skinkekød, pepperoni, løg

tomat, ost, kebab, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød

Langeskovcentret 7 · 5550 Langeskov

19. MexicaNo......................................................................... 60,- 120,-

Burgere / Pommes Frites

20. cocktaiL .......................................................................... 60,- 115,-

big burger .................................................................................................. 40,cheese burger .......................................................................................... 40,cheese burger MeNu: med pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand 65,kaLkuN burger .......................................................................................... 40,kYLLiNge burger ....................................................................................... 40,fiske burger............................................................................................... 40,poMMes frites - lille med remoulade ....................................................... 25,poMMes frites - stor med remoulade ....................................................... 35,dobbeLt burger ........................................................................................ 45,dobbeLt burger MeNu: med pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ..... 75,dobbeLt bacoN burger .......................................................................... 50,bacoN burger ............................................................................................ 40,hjeMMeLavet burger ......................................................................... 45,hjeMMeLavet dobbeLt burger...................................................... 55,hj. db burger MeNu pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ...... 85,-

Grill

80.
81.
81a.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
87a.
87b.
88b.

1/2 kYLLiNg ................................................................................................... 40,1/2 kYLLiNg pommes frites, agurkesalat, salat, remoulade ............................... 65,1/2 griLL kYLLiNg MeNu: agurkesalat, pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. soda 75,fiskefiLet 2 stk. med pommes frites, salat, remoulade og citron .......................55,græsk bøf 2 stk. 450g. med pomfrites, salat, tzatziki og bearnaisesauce ...... 65,MexicaNsk bøf 2 stk. med pomfrites, jalapeños, salat, tzatziki og bearnaise . 65,skiNkeschNitzeL med pommes frites, salat og bearnaisesauce .................... 55,kaLkuNschNitzeL 2 stk. med pommes frites, salat og bearnaisesauce ......... 55,kebab Mix med kebab, pommes frites, salat og dressing ................................. 55,kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand ......................................... 65,pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing ............................................ 55,NY kYLLiNg ret med pommes frites, salat og dressing ........................ 50,-

160.
161.
162.
163.
164.
165.

eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise .... 90,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,-

A la Carte

Telefon 65 38 332236 · 65 38 33 52

tomat, ost, oksekød, paprika, jalapeños, løg, kebab
tomat, ost, bacon, cocktailpølser, løg, oksekød

20b LaNgeskov pizza tomat, ost, .......................................... 65,- 120,pepperoni, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød, kylling

21. saLaMi .............................................................................. 58,- 110,tomat, ost, salami, løg, bacon, oksekød

23. Mafiosa............................................................................ 60,- 110,tomat, ost, champignon, kylling, ananas, oksekød

24. carboNara ..................................................................... 60,- 110,tomat, ost, bacon, æg, paprika, kebab

25. MoNtaNara ..................................................................... 60,- 110,tomat, ost, oksekød, champignon, løg, pepperoni

26. beLLa doNNa................................................................... 60,- 110,tomat, ost, champignon, løg, pepperoni, kebab

27. roMa .................................................................................
DEEP PAN 60,- 110,tomat, ost, skinkekød, oksekød, løg, paprika

frit valg

28. caruso............................................................................. 60,- 120,tomat, ost, skinkekød, bacon, løg, kebab

65,-

28b azad pizza ....................................................................... 65,- 115,tomat, ost, kebab, skinke, pepperoni, hk. oksekød

29. beLLa itaLia speciaL ..................................................... 60,- 120,tomat, ost, kebab, løg, pepperoni, oksekød

30. spiNat pizza .................................................................... 60,- 110,tomat, ost, spinat, rejer, gorgonzola, kebab

31. saLat pizza ..................................................................... 60,- 120,tomat, ost, kebab, pepperoni, salat, agurk, tomater, dressing

32. pizza spaghetti - indbagt ............................................. 60,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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www.pizzamilanorestaurant.dk

Sponsorformanden
SPOT PÅ
Som formanden skriver et
en nyt lysanlæg under opførelse på kunstgræsbanen og
står klar primo november.
Dette andrager en stort lån
til kommunen som klubben
skal have afdraget.
Derfor søger vi nu flere bandesponsorer som kan blive
eksponeret i det skarpe lys.
Se herunder muligheder og
kontakt mig gerne for mere info.
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.
Vi dyrker vores motto: Støt
vores sponsorer - de støtter os.
Et nyt tiltag udspringer derfor at dette motto i form
af en udsendt flyer til alle medlemmerne med opfordringen til at støtte vores
sponsorer, da de støtter os.
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Sponsorformanden
Sponsornetværk
Sponsornetværket har haft
en lang række gode møder i 2018, herunder besøg
hos IAI, Montana møbler
og Sense. Yderligere har der
været møder hvor der kun
laves salg/sparring til netværket, som giver et godt
udbytte for deltagerne.

Sponsornetværket har allerede nu fastsat 10 møder i 2019.

De kommende møder er:

Støt vores sponsorer
- de støtter os!

Ønsker du at blive sponsor
og/eller udvide dit netværk,
skabe flere relationer og få
flere forretninger så kom
gerne og vær gæst i vores
netværk – kontakt mig
24 94 50 21 og hør mere.

Tirsdag d. 6. nov.
Emne: Robotterne kommer Kristian Landmand
Her kommer Kim Frederiksen det er medstifter af Robo Insights og fortæller om
hvad er egentlig NY teknologi som robotter, droner
mv. og hvad kan de. Dette illustreret via nogle cases
hvor mennesker og teknologi spiller sammen. Han vil
også tage temperaturen på
NY teknologi samt hvad vej
går udviklingen.
Torsdag d. 13. dec.
Borgmesteren kommer
på besøg
Kasper Olesen har rundet
det første år som borgmester og kommer og fortæller om kommunens status
og hvad der gøres og kan/
skal gøres for at skabe vækst
i erhvervslivet i kommunen
og lokke flere virksomheder
til. Det bliver mulighed for
en god debat.
25

VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER
GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

VI TROR PÅ
NÆRVÆR

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

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

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

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

giver
Selvfølgelig
i
vi gro-garant

v/Maria
v/Maria Aagaard

Aagaard

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

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

- 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

”STØT VORES
SPONSORER
- de støtter os!”

L·I·F



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

Følg os på facebook
facebook.com/
langeskovfodbold

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60
6864_fodbold_april2016.indd 1

12-04-2016 15:22:09

Hils på en underlig fisk
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
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LIF Pinsecup vender tilbage i 2019
I maj måned så et nyt tiltag
i Langeskov IF dagens lys.
LIF Pinsecup, som er et
breddestævne med fokus på
sjov, hygge, nye relationer
og masser af fodbold, skulle
stå sin prøve.
I år var stævnet for årgangene U8 og U9 drenge og havde deltagelse af mere end 20
hold fra både Fyn, Jylland
og Sjælland.
Det krævede naturligvis
masser af frivillige hænder
og hjælp fra sponsorer, og
det var der heldigvis. Derfor
blev 1. udgave af LIF Pinsecup også en stor succes både

på og udenfor banerne med
masser af glade fodboldspillere, trænere, forældre og
øvrige tilskuere.
Stævnet i maj skulle være
med til at afdække, om man
som klub var gearet og klar
til at afvikle et stævne med
alt hvad det indebærer. Vi
fik gjort os nogle værdifulde erfaringer, som har givet
os mod på mere.
Derfor er det glædeligt, at
vi med dette skrive kan offentliggøre, at LIF Pinsecup
2019 afholdes i weekenden
8. – 9. juni 2019.

At klubben har fået mod på
mere betyder også, at vi næste år udvider stævnet, så
det kommer til at omfatte
flere årgange og både drenge og piger. Stævnet bliver derfor for U8, U9, U10
drenge og U9/U10 piger.
Det bliver altså en weekend i juni 2019 med masser
af fodbold og masser af glade drenge og piger på LIF’s
anlæg.
Vi glæder os allerede til Pinsen 2019 – og vi glæder os
til at byde velkommen til
LIF Pinsecup 2019.

Hydraulic Solutions Worldwide

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!

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov
Tlf./Fax 65 38 22 22
28

LC Sport.indd 1
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Kurser i den nye tids energi
· 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.

Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

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

Tlf. 65 98 10 09

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

Læs mere på hjemmesiden
NEW CONCEPT CENTER

Mindet lever

Åbningstider:
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag

www.newconceptcenter.com

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

tøj tiL
damer &
herrer

HERRE HUSET
Langeskov-centret

5550 Langeskov

Tlf 65 38 10 87

www.herrehuset-langeskov.dk

Langeskov Begravelsesforretning
Fair og gennemskuelige priser
Mindeværdig afsked

Apoteket
i Langeskov

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

Hasse Østergaards
Efterfølger
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Se yderligere information og priser på:
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TENNISUDVALG

Udendørs tennis 2018
Det har været en rigtig god
udendørssæson, ikke mindst
sportsligt, for LIF´s tennisafdeling med flere flotte resultater til følge. Først og
fremmest må vi nævne vores 1.hold hos herrerne, som
sikrede sig en oprykningsplads fra Fynsserien. Det
betyder, at vi for første gang
i LIF´s histore nu kan kalde
os divisionsklub. Et resultat
vi er og skal være stolte af i
LIF. I 2019 sæsonen kommer LIF´s bedste herrehold
til at spille tennis i 2. division vest. Om 2018 sæsonen må også nævnes andre
gode tiltag, herunder etablering af nyt LED lysanlæg på
bane 1 samt øget tilgang til
tennistræning og fællesskabende aktiviteter som dropin og fællesspil.

Holdturneringerne
Vi kan nu se tilbage på præstationerne i FTU´s holdturnering. 1. holdet hos herrerne endte som tidligere nævnt på en flot oprykningsplads i Fynsserien.
Jeppe, Jonas, Henrik, Carsten og Simon har deltaget
på holdet i løbet af sæsonen og med 3 sejre, 2 uafgjorte og kun 1 nederlag i
holdkampene var det altså nok til at sikre sig oprykningspladsen. Specielt bør
det fremhæves, at Jonas og
Henrik begge gik ubesejret
igennem singlerne og deres
fælles doublekampe.
2. holdet hos herrerne havde også succes i løbet af
året. Efter i 2 år at have været bundprop i serie 1 skulle spillerne i år tage kampen
op i serie 2. Holdet vandt
2 kampe og spillede 2 uaf32

gjort, men det var nok til lige at indtage 1. pladsen i
rækken foran Stjernen og
Munkebo. Stort tillykke til
Thomas, Finn, Jens, Simon,
Kim og Ulrik med hurtigt at
vende tilbage til serie 1 – vi
er helt sikre på, at I kommer
til at yde modstanderne mere kamp næste år.
Vi har også haft et hold med
i motionsrækkerne hos damerne. Holdet som primært
har bestået af Sarah, Helle,
Mette og Regitze har spillet i doublerækken, hvor der
spilles 2 x 1 times double i
hver holdkamp. Holdet har
opnået 9 point i de 4 holdkampe og ender dermed sæsonen på en fin 3. plads i
rækken.

de bedste fynske juniorer.
Arrangementet blev afholdt
i Svendborg i starten af juni måned. 8 piger stillede til start i U10 pige rækken. Thea vandt sin pulje
og kvalificerede sig dermed
til finalen, der blev vundet 6-2 efter en god kamp.
Thea kan dermed kalde sig
fynsmester både udendørs
og indendørs i 2018 sæsonen. Thea har også deltaget på det fælles U10 Team
Fyn hold, der har spillet
i den bedste juniorrække
i Danmark. Thea deltog i
de 4 indledende puljekampe sammen med spillere fra
primært Fr. Bøge og Vester
Skerninge, men var ikke
med til DM-slutspillet primo september, hvor holdet
opnåede en flot 3. plads.
Klubmesterskab
I slutningen af juni måned blev der afviklet klubmesterskab og finalerne
blev spillet i forbindelse
med den sidste træningsaften. ”Hos Michael” stod for
salg af øl/vand/pølser i for-

bindelse med finalerne og
rigtig mange kiggede forbi
til social hygge og godt tennisspil. Hos herrerne blev
Jonas klubmester efter sejr
over Henrik i finalen. Sarah, Helle og Mette spillede
puljeturnering hos damerne
og her trak ungdommen det
længste strå, da Sarah fortjent løb med pokalen.
Øvrigt aktiviteter
I september blev der etableret nyt LED lysanlæg på
bane 1, hvorfor det nu er
muligt at spille tennis efter mørkets frembrud indtil
frosten sætter ind. Klubbens
medlemmer ser frem til at
tage den nye mulighed i
brug. I løbet af sæsonen har
der været god aktivitet på
træningsholdene med Carsten Juhl hos såvel ungdom,
motionister og turneringsaktive. Tillige er der blevet
etableret flere fællesskabende aktiviteter som drop-in
og kampspil, således at der
er grobund for at klubbens
medlemmer kan spille mere
på kryds og tværs.

Fynsmesterskab
Thea var igen til start ved
årets fynsmesterskaber for
33

Vinteren 2019
Igen i år er der mulighed
for at spille skumtennis i
vinterhalvåret her i Langeskov. I løbet af vinteren arrangerer FTU i samarbejde
med DGI stadig turneringer
i skumtennis via en fælles
skumtennistour rundt omkring på Fyn. Skumtennis
er sjovt, lærerigt og man får
helt sikkert sved på panden.
En god måde at holde konditionen og spillet ved lige
i vinterhalvåret. Der også mulighed for at spille indendørstennis på stor bane
i Marienlyst Tenniscenter.
Efter at Marienlyst Boldklub har haft driften i de
første par år af hallernes levetid, er det nu FTU og 3
Odense klubber, som kommer til at drive hallerne
fremover.
Tennisudvalget ønsker alle
en god vintersæson og ser
frem til udendørssæsonen
2019 som landets mindste
divisionsklub.

s Ba
Stub’ geri
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
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LANGESKOV

Alt inden for
malerarbejde udføres
Nybygning og
reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk
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