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KLUBDAG
LØRDAG DEN 25. MAJ Kl. 12.00-17.00

Ta´hele familien med til klubdag
Hele dagen vil der være spændende 

 fodbold- og tennisaktiviteter 
for både  store og små.

ALLE 
AKTIVITETER 

ER GRATIS
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Kasserer Børneformand                                             
Jan Hedegaard Ulrik Sundahl Sørensen
Tlf. 29 67 64 92 Tlf. 26 13 02 98
jhe@danskrevision.dk ulrik@dbufyn.dk

Seniorformand   Ungdomsformand   
Mads Skovsgaard  Jane Mose Hansen
Rasmussen Tlf. 65 38 31 67
Tlf. 22 40 32 25   sv.o@hansen.mail.dk             
rasmussen_777@hotmail.com                                                                                     

Tennisformand     Aktivitetsformand                                         
Mette Temmesen   Flemming Holton
Tlf. 23 71 48 40    Tlf. 51 44 41 08
mtemmesen@gmail.com fh@5550@gmail.com                                                                 

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

Besøg LIFs hjemmeside på: 
www.langeskovif.dk

Langeskov  
Idrætsforening
Børmosevej 5
5550 Langeskov

L·I·F
Formand
Sv.O. Hansen
Tlf. 21 42 76 23
sv.o@hansen.mail.dk
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VI ER DIT STORE, LOKALE VÆRKSTED!
Høj faglighed, lave priser og et serviceniveau i særklasse! Se bare herunder:

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

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

VI HENTER DIN BIL 
PÅ HELE FYN

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

Ganske gratis!

GRATIS 
LÅNEBIL

med fri km.

HJULSKIFT KUN 199,-
110% 

prismatch
Vi matcher prisen og giver 

yderligere 10% rabat!

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

på et af vores værksteder.

Eget skadecenter

SERVICEEFTERSYN
FRA KUN 899,-

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

Langeskov:
Odensevej 35
5550 Langeskov
langeskov@autohusetfyn.dk

Marslev:
Marslev Stationsvej 1
5290 Marslev
marslev@autohusetfyn.dk
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FORMANDEN HAR ORDET

Opgaverne for os frivillige 
ledere bliver ikke mindre 
I LIF er vi i den meget hel-
dige situation, i hvert tilfæl-
de i forhold til mange andre 
foreninger i sportens ver-
den, at vi er velsignet med 
et rigtig stort antal frivillige 
hjælpere, der hver især yder 
deres til, at vores forening 
kan betegnes som yderst 
velfungerende. Selvfølgelig 
er der nogle der yder mere 
end andre, men tilsammen 
betyder det, at vi får daglig-
dagen til at køre på fornuf-
tig vis.
Men det er ikke ensbetyden-
de med, at det også i frem-
tiden kommer til at gå lige 
så smertefrit. Med en kom-
mune, der har økonomiske 
problemer, hvorfor der skal 
findes rigtig mange bespa-
relser, kommer dette abso-
lut også til at kunne mærkes 
for os i LIF og for den sags 
skyld alle frivillige forenin-
ger i Kerteminde Kommu-
ne. For os, som fortrinsvis 
har vores aktiviteter uden-
dørs, er det især fodbolden, 
der kommer til at stå for 
skud, med en græsslåning 
på et absolut minimum. 
Groft sagt ”frygter vi den 
dag, hvor en af vores mind-
ste spillere bliver glemt/væk 
på bane tre efter træningen”, 
når nu græsset på denne ba-

ne, som på alle andre træ-
ningsbaner, kun bliver slået 
to gange på tre uger. 
Det er svært nok at fasthol-
de vores unge mennesker i 
forvejen, og er forholdene 
om ikke 100 procent opti-
male, så dog tilnærmelses-
vis, så bliver det ikke nem-
mere. Dette betyder så, at 
disse unge mennesker, skal 
have andre steder at være, 
hvilket godt kan betyde ste-
der hvor ingen ønsker de 
skal være, eller med andre 
ord, med en ekstra udgift for 
kommunen til følge. 
Vi har selvfølgelig stor for-
ståelse for at kommunens 
økonomiske situation, in-
debærer besparelser, men 
der er besparelser, som vi 
har større forståelse for, end  
andre. Heldigvis viste det 
nyligt afholdte formands-
møde blandt kommunens 
fodboldklubber, at politiker-
ne i Kultur og Fritidsudval-
get og i Folkeoplysningsud-
valget godt er klar over det 
kan komme til at brænde al-
vorligt på omkring netop 
græsslåningen. 
Så lad os håbe der findes en 
fornuftig løsning på proble-
met, til glæde for alle par-
ter. Sammen når vi nem-
lig længst. Græsslåningen 
er imidlertid ikke den eneste 
besparelse vi fodboldklub-

ber skal trækkes med. Nu 
skal vi nemlig også til selv 
at finde folk til at sætte ban-
der op og tage dem ned igen 
i de måneder hvor vores 
børnefodboldspillere dyrker 
indendørsfodbold i hallerne. 
Normalt starter disse kl. 15 
fredag eftermiddag til ved 
21 tiden, og igen lørdag for-
middag fra 07.50 til 12.00. 
Men hvem mon vi får til at 
komme fredag middag, for 
at sætte bander op, hvis vi 
skal starte kl. 15.00, i paren-
tes bemærket bruger skolen 
nemlig hallerne fra kl. 13.00 
– 14.40 fredag eftermiddag, 
hvorfor er ”kun” er et hul til 
opsætning mellem 11.45 og 
13.00, hvis vi altså skal ud-
nytte tiden til fulde. 
Det kan i yderste instans be-
tyde, at vi mister min. to ti-
mer af vores indendørstid, 
idet den første og sidste ti-
me skal bruges til at sæt-
te bander op og få dem ned 
igen. Fint nok vi skal hjæl-
pe, men når vi ser på de an-
dre foreninger der benytter 
hallerne, skal disse ”kun” 
selv sørge for at køre mål/
badmintonnet frem, hvilket 
tager under fem minutter. I 
forvejen kører vi også selv 
vores mål på plads på vo-
res udendørs baner, ligesom 
vi også selv står for op-
kridtningen af disse, hvil-



5

ket som min. kræver 4-5 ti-
mers ugentligt arbejde for 
andre frivillige, en ting vi 
gerne klarer. Så vores håb 
er, at man også her kan fin-
de en eller anden fornuftig 
form for løsning omkring 
banderne.

Bestyrelsen udvidet med 
en børneformand
På generalforsamlingen på 
den næstsidste dag i janu-
ar, fik bestyrelsen yderlige-
re et medlem ud over de 8 
vi var i forvejen. Arbejds-
presset på vores ungdoms-
formand, bliver nemlig hel-
ler ikke mindre efterhån-
den som der kommer flere 
og flere spillere, især hos de 
mindste. Dette betød, at et 
forslag fra bestyrelsen om 
at udvide denne med en de-
cideret børneformand, blev 
vedtaget, og til denne post 
valgtes Ulrik Sundahl Sø-
rensen. 
Desuden kan vi også byde 
velkommen til en ny per-
son på tennisformandspo-
sten, nemlig Mette Tem-
mesen, som afløste Henrik 
Hjære, efter kun et år på po-
sten, men som pga øget ar-
bejdspres ikke mere kunne 
afse tiden til posten. Ung-
domsformand, Jane Mose 
Hansen, bebudede også det 
var hendes sidste år på den-
ne post, men at hun har la-
vet en aftale med Jan Boye 
og at være ”føl” i indevæ-

rende år, og springe ud af 
folden ved næste general-
forsamling. 
Årets LIF-pokal gik til Kri-
stian ”Landmand” for hans 
enorme arbejde på posten 
som sponsorformand, hvil-
ket bl.a. har givet os en om-
sætning på sponsorområdet 
på over 300.000 kr. for før-
ste gang i foreningens histo-
rie. Desuden har han også 
skabt basis for der afholdes 
Netværksmøder, møder der 
afholdes som morgenmøder 
både i klubhuset og ude hos 
forskellige virksomheder og 
som får mange roser med på 
vejen af de involverede. 
Desuden var der i år 10-
års nål, vores sølvnål, til  
Tina Vind Sørensen, som nu 
i ti år i træk har bestridt job-
bet som sekretær på aller-
bedste vis. 
Men lad mig slutte hvor 
jeg startede, vi er velsignet 
med rigtig mange frivilli-
ge hænder, hvilket vi er bå-
de glade for og stolte over. 
Skal jeg lige nævne en ting 
i denne forbindelse, er det 
en stor tak til Jan Knud-
sen for mange års enormt 
stort arbejde, ikke mindst 
omkring Kræmmermarked 
og Bierfest, men selvom 
Jan efterlader et stort tom-
rum, er også hans afløsere 
fundet. Hvor er det dejligt,  
at Morten og Thomas  
Christensen har valgt at  
tage arven op efter deres 

far i Bierfestudvalget, og at  
Michael Storm også har valgt 
at give en hånd med sam-
men med Lene Hennie og 
John Jensen. Kræmmermar-
kedet ligger nu i aktivitets-
udvalgsformand, Flemming 
Holtons regi, med hjælp 
fra sønnen Kim, så også  
dette er i de bedste hæn-
der. Glemmer, gør jeg dog 
heller ikke, de rigtig mange 
frivillige trænere og ledere 
i de enkelte årgange, uden  
jeres store indsats heller in-
gen LIF, med troen på, at 
Fællesskab, Anerkendelse, 
Respekt og Sammenhold 
baner vejen for rigtig mange 
ting, også troen på, at vi nok 
skal få tingene til at funge-
re, uanset hvilke opgaver vi 
så måtte få pålagt af den ene 
eller anden årsag.

God Sommer

Sv.O. Hansen 
Formand
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.dk
VVS - Blik - Ventilation - Stål - Landbrugsservice 

Medlem af:

.dk
VVS - Blik - Ventilation - Stål - Landbrugsservice

Medlem af:

Tlf. 65 98 12 30 / 65 33 12 03

www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk 
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Tryk:
Deslers Grafisk Hus

Oplag: 2.400 stk. 

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

Deadline til næste  
nummer:
Ultimo oktober 2019

www.langeskovif.dk

L·I·F

v/Thomas Kirk
Odensevej 1

 Tlf. 65 38 13 46

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

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

Industrivej 7 • 5550 Langeskov

info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

Tlf. 70 23 13 50

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

Følg os på  
facebook

facebook.com/
langeskov- 

fodbold
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Langeskovcentret 7 · 5550 Langeskov

 Telefon 65 38 33 36 · 65 38 33 52

UDBRINGNING
kl. 16.00 - 20.45  kr. 15,-

Kun kontant / Mobilepay ved udbringning

Milano Pizza

Burgere / Pommes Frites
70. big burger ..................................................................................................40,-
71. cheese burger ..........................................................................................40,-
71a. cheese burger MeNu: med pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand 65,-
72. kaLkuN burger ..........................................................................................40,-
73. kYLLiNge burger .......................................................................................40,-
74. fiske burger...............................................................................................40,-
75. poMMes frites - lille med remoulade .......................................................25,-
76. poMMes frites - stor med remoulade .......................................................35,-
77. dobbeLt burger ........................................................................................45,-
77a. dobbeLt burger MeNu: med pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand .....70,-
77b. dobbeLt bacoN burger ..........................................................................50,-
78. bacoN burger ............................................................................................40,-
79. hjeMMeLavet burger ......................................................................... 45,-
79a. hjeMMeLavet dobbeLt burger ...................................................... 55,-
79b. hj. db burger MeNu pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ...... 70,-

Grill
80. 1/2 kYLLiNg ...................................................................................................40,-
81. 1/2 kYLLiNg pommes frites, agurkesalat, salat, remoulade ...............................65,-
81a. 1/2 griLL kYLLiNg MeNu: agurkesalat, pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. soda 75,-
82. fiskefiLet 2 stk. med pommes frites, salat, remoulade og citron .......................55,-
83. græsk bøf 2 stk. 450g. med pomfrites, salat, tzatziki og bearnaisesauce ......65,-
84. MexicaNsk bøf 2 stk. med pomfrites, jalapeños, salat, tzatziki og bearnaise .65,-
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 .................................55,-
87a. kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand .........................................65,-
87b. pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing ............................................55,-
88b. NY  kYLLiNg ret med pommes frites, salat og dressing ........................ 50,-

A la Carte
160. eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise ....90,-
161. kæMpe rejer - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ............55,-
162. chickeN dipper - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ........60,-
163. kaLaMara - 10 stk. blæksprutter med salat, pommes frites og remoulade ......50,-
164. t-boNe steak ca. 400g med salat, pomfrites, tzatziki og bearnaisesauce .....130,-
165. shish kebab - 2 stk. kalvefilet med pomfrites, tzatziki og bearnaisesauce ......55,-
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86. kaLkuNschNitzeL 2 stk. med pommes frites, salat og bearnaisesauce  .........55,-
87. kebab Mix med kebab, pommes frites, salat og dressing .................................55,-
87a. kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand .........................................65,-
87b. pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing ............................................55,-
88b. NY  kYLLiNg ret med pommes frites, salat og dressing ........................ 50,-

A la Carte
160. eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise ....90,-
161. kæMpe rejer - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ............55,-
162. chickeN dipper - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ........60,-
163. kaLaMara - 10 stk. blæksprutter med salat, pommes frites og remoulade ......50,-
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Pizza12. iNdiaNa .............................................................................55,- 100,-
tomat, ost, skinkekød, pepperoni, løg

18. sihad .................................................................................60,- 110,-
tomat, ost, kebab, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød

19. MexicaNo .........................................................................60,- 120,-
tomat, ost, oksekød, paprika, jalapeños, løg, kebab

20. cocktaiL ..........................................................................60,- 115,-
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 .................................................................................60,- 110,-
tomat, ost, skinkekød, oksekød, løg, paprika

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

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

Børne Pizza
184. pizza tomat, ost, skinke, ananas, cocktailpølser ............................ 40,- 100,-
185. pizza tomat, ost, hakket oksekød, pepperoni .............................. 45,- 100,-
186. pizza tomat, ost, pepperoni, cocktailpølser ................................. 45,- 100,-
187. pizza tomat, ost, kebab, bacon, cocktailpølser ............................ 50,- 100,-
188. pizza tomat, ost, skinke, bacon ..................................................... 45,- 100,-
189. pizza tomat, ost, pepperoni .......................................................... 45,- 100,-
190. pizza tomat, ost, skinke, pepperoni .............................................. 45,- 100,-

alm.    fam.

DEEP PAN
frit valg
65,-

alm.    fam.

www.pizzamilanorestaurant.dk

ÅbNiNgstider
alle dage fra kl. 15.00 - 21.00 
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SENIORFORMANDEN

LIF Herresenior
Til generalforsamlingen 
fortalte jeg, at der var en 
forventning om en mindre 
spillerafgang, men samtidig 
forhåbninger om nye spil-
lertilgange. Begge viste sig 
at være rigtig, hvor vi går 
ud ad ”transfervinduet” med 
et lille plus på spillersiden. 
Vinteren har medbragt sig 
ikke mindre end 11 nye spil-
lere til seniortruppen, hvil-
ket vi er meget tilfredse 
med. Hvad også er glæde-
ligt er, at alle nye indmel-
delser træner regelmæssigt, 
langt størstedelen er med 
tilknytning til Langeskov og 
alle nye bidrager til en god 
stemning i 8’eren. 
For nuværende er vi ca. 35 
spillere, som træner regel-
mæssig og spiller kamp. 
Gennemsnitsalderen i trup-
perne er stadig noget un-
der 25, så afbud fra arbej-
de, fødselsdage, ferie etc. er 
desværre et vilkår for træ-
nerne. Med 35 potentielle 

spillere til hold 1 og 2, bety-
der dette også, at der i nogle 
runder er nogle, der må sid-
de over. Derfor er der og-
så stadig brug for hjælp til 
hold 2 fra nogle af de gam-
le Old Boys’er, og det er vi 
rigtigt glade for, at de sta-
dig stiller op og hjælper 
klubben. 
Træningsindsatsen er også 
opadgående, mens stemnin-
gen ligger stabilt på et højt 
niveau i omklædningsrum-
met. Ligesom i efteråret, har 
nogle af spillerne været lidt 
sløve til at komme i gang 
med træningen, men fra tur-
neringsstart kan vi igen med 
glæde konstatere, at gen-
nemsnit ligger på  22+ spil-
lere til træning, og går mod 
vores første uofficielle mål 
på 25 spillere i snit til træ-
ning. 
Med så mange spillere er 
der også pres på 8’eren…
Resultatmæssigt ser det lidt 
værre ud for begge hold. 
Begge hold har fortsat før-

ste point til gode i foråret, 
og for hold 1 har det bety-
det, at vi hænger fast i bun-
den af rækken. 
Vi er dog afklaret med, at 
hold 1 kan rykke ned i se-
rie 2. Skulle hold 1 være så 
uheldig at rykke ned, så er 
det dog ikke være end at vi 
har prøvet det før. Hold 2 
ligger fortsat omkring ned-
rykningsstregen i serie 2,  
de har dog stadig deres af-
gørende kampe til gode.  
Jeg har skrevet det tidli-
gere og jeg vil nævne det 
igen. LIF herreseniorafde-
ling gennemgår lige nu et 
større skifte i seniortruppen. 
Mange af de ”gamle” er 
stoppet, men heldigvis har 
vi nu igen mange unge spil-
lere, som træner og som sta-
dig skal udvikle sig. 
I bestyrelsen tror vi på at 
vores trænerteam, er det ret-
te til at samle seniortrup-
pen, til en stor og fælles 
gruppe, hvor fællesskabet 
og LIF ånden er i centrum. 
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Dét er fremtiden, og så skal 
det flotte spil og resultater-
ne nok komme. 

LIF Damer
På damesiden er der sket 
meget henover vinteren. 
Dameholdet har for forårs-
sæsonen lavet et holdsam-
arbejde med Årslev’s da-
mer. Årslev blev ramt af et 
større spillerfrafald henover 
vinteren, som efterlod om-
kring 8 unge damespillere – 

altså for lidt til et 11-mands 
hold. Årslev rakte derfor ud 
til os om et samarbejde, og 
vi indvilgede naturligvis i 
at hjælpe et hårdt ramt År-
slev-hold. 
De nye spillere har uden 
tvivl bibragt en masse til 
holdet, både hvad angår an-
tal, niveau og fællesskab. 
Dameholdet endte efteråret 
i serie 2 med kun 1 sejr, 
enddog i sidste spillerunde, 
og status for foråret er i skri-

vende stund med 3 sejr og 
1 nederlag. Hvilket betyder 
en øjeblikkelig topplacering 
i rækken.
Vi håber derfor også, at vi 
efter sommeren fortsat kan 
byde velkommen til de tid-
ligere Årslev spillere i LIF. 

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

”Man skal give sig tid
til at have det sjovt!”

L·I·F

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

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

DIN foretrukne mægler når 
du skal have solgt

Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

solgtsolgtsolgt
Bestil et 

gratis Salgstjek

 - så ved du, hvad din 

bolig er værd

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

Vi støtter lokalt

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

Kerteminde tlf. 88 32 30 50
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Åbningstider alle 
dage kl. 15.00 - 21.00

65 35 33 34

Husk du kan nyde din nylavede varme 
pizza hos os.  

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

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

Langeskov/Aunslev 25,-
Rynkeby 25,-

Konfirmation,  
studenter fest,  

reception eller andet 
arrangement - speciel 
pris gives. Kom forbi  

og hør om dine  
muligheder. 
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Nyborg Afdeling
Nørregade 2[ad:postnr] [ad:by]
Telefon 45 12 51 10

Farveboks
Logo
Tekstboks
Streg

Nyborg Afdeling
Nørregade 2
5800 Nyborg
Telefon 45 12 51 10

UNGDOMSFORMANDEN

Forårssæsonen 2019 er i 
skrivendes stund i fuld gang 
med træning og kampe på 
vores dejlige anlæg. Der er 
rigtig meget gang i den, og 
det er en god oplevelse, at 
gå en tur igennem vores ba-
neanlæg, når alle er oppe at 
træne. 
Vores U16 drenge er kom-
met godt fra start i deres 
U16 Mesterrække. De spil-
ler en god gang fodbold, og 
det er da en fornøjelse at se, 
at alle deres træningspas nu 
giver pote, så bliv ved med 
at hænge på drenge.
U13/14 drenge er også kom-
met godt i gang, der trænes 
og spilles kampe, og resul-
taterne må også siges, at 

være gode her. Så pøj pøj 
med sæsonen, gutter og god 
tur til Vildbjerg Cup.
Pigernes U13 afdeling er 
også kommet fra start, dog 
har de i skrivende stund 
endnu ikke spillet deres før-
ste turneringskamp. Pigerne 
skal i efteråret til Italien for 
at deltage i et fodboldstæv-
ne dernede. En tur som de 
glæder sig rigtig meget til.
Her i foråret har vi beslut-
tet, at vi vil arbejde noget 
mere omkring fastholdelse 
af ungdomsspillere. I sam-
arbejde med DGI/DBU, har 
vi fået er repræsentant, Jep-
pe, til at komme og hjælpe 
os med, at få lavet en un-
dersøgelse blandt vores un-

ge spillere, så vi bedre kan 
finde ud af, hvad de går og 
tænker omkring klubliv, det 
at spille fodbold, det at bli-
ve i egen klub osv. Lige nu, 
er vi godt i gang, og vi ven-
ter med stor spænding på de 
sidste svar fra de sidste af-
delinger. 
I ønskes alle en god forårs-
sæson.☺

Jane Mose 
Hansen
Ungdomsformand

”Man skal give sig tid
til at have det sjovt!”

L·I·F

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk

Dansk Outlet.indd   1 27-04-2016   13:22:32
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Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov

Tlf./Fax 65 38 22 22

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

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

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

• Unikke teamøvelser, som 
direkte kan overføres til 
dagligdagen.

• Direkte kobling mellem  
teori, øvelse og dagligdag.

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

Search & Selection

www.langeskovif.dk

 Bog & idé 
 Langeskov

• Bøger
• Foto 
• Lædervarer
• Kontorartikler
• Legetøj

Langeskov Centret 3

Tlf. 65 38 12 53

Langeskov Bøger og Papir.indd   111-05-2017   10:49:05
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v/Tine Frøsner
Jernbanegade 20
5550 Langeskov

Tlf. 25 733 733 
www.salontinef.dk

ALT I HÅRDE 
HVIDEVARER

Vestergade 33 - Nyborg
info@hvidtogfritnyborg.dk

Tlf. 65 30 22 23

v/ JTC Nyborg ApS

Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk

Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S

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

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

Viljen til at gi’ dig en god handel! 

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

Vi gi’r dig Fyns bedste udvalg!

                                Kiropraktisk 

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

Solen skinner, køerne er røde 
og glade stemmer fylder at-
ter engang luften over vores 
flotte græsbaner i LIF.
Heldigvis kommer mange af 
de stemmer fra glade pige-
struber, da LIFs seje tøser 
naturligvis stadig er en stor 
del af fodboldlivet i Lange-
skov.
Det er ingen hemmelighed 
at vores ældste piger måt-
te igennem en krise sidst på 
året, da en del valgte at stop-
pe som spillere. Men den 
krise er nu helt forstummet, 
da afgangen af nogle piger 
bare fik kvaliteten løftet hos 
andre, der nu virkelig ville 
vise, hvad de kunne☺
Ligeledes har vi også oplevet 
tilgang hos de store – noget, 
der bare endnu engang min-
der os om, at det går op og 
ned i livet – og nu heldigvis 
op igen☺
Vi ønsker vores skønne u13 
piger en dejlig sæson.
Og vi ønsker de 2 trænere – 
Nadia Boye og Viktoria Kal-

moukis al muligt held og 
lykke med opgaven.
I den forbindelse vil jeg end-
nu engang sige Jette mange 
gange tak for hendes store 
indsats med tøserne. Hun er 
stadig at finde som holdle-
der til kampe, men bruger nu 
en del af sin gode frivillige 
energi på de yngste drenge 
og piger sammen med Jane.
Hos de yngste piger i selve 
pigeafdelingen går livet og-
så bare derudaf. 
Der kommer nye piger til 
hele tiden – og ligeledes har 
Sara Hansen og Kristina Ve-
del Rasmussen besluttet at 
hjælpe de 2 hovedtrænere, 
Kristian og Mads, så fremti-
den ser lys og spændene ud.
Pigerne udvikler sig hele ti-
den – og nu er de nærmest 
blevet en magtfaktor på de 
små 5mands baner ved pi-
gestævnerne på Fyns. Flot-
te sejre og flot spil – rigtig 
godt gået!
De ønskes også en dejlig sæ-
son.

Det har i år ikke været mu-
ligt at få vores faste traditi-
on – Pigeraketten – på be-
søg her om foråret. I stedet 
har vi lavet en aftale om, at 
den gæster anlægget d. 30. 
august kl. 17.
Personligt vil jeg knytte en 
lille kommentar: Jeg har jo 
trukket mig – næsten – fra 
trænergerningen efter 30 
år som indpisker. Det føles 
mærkeligt ikke at stå med 
ansvaret for et hold, men jeg 
vil gerne nu arbejde mere 
med det administrative i LIF 
– og håber på valg som Ja-
nes afløser som ungdomsfor-
mand i 2020.
Jeg vil dog altid – resten af 
min tid i LIF – beskæftige 
mig med pigefodbolden. De 
vil altid ligge mit hjerte nær. 
Derfor vil I også finde mig 
som pigekoordinator de næ-
ste år frem.
Jeg vil arbejde for Fælles-
skab – Anerkendelse – Re-
spekt – Sammenhold hos bå-
de piger og drenge.
En stor tak til alle jer foræl-
dre for jeres store opbakning 
til stævner og kampe. Jeres 
positivitet er grundlaget for 
al god udvikling i en klub. 
Det giver ro til arbejdet med 
udviklingen af seje fodbold-
tøser☺
Ha’ en dejlig sæson

Jan Boye, Pigekoordinator.
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NYT FRA KASSEREREN

Vi er – som tidligere med-
delt – i gang med at im-
plementere et nyt opkræv-
ningssystem, der ligger i vo-
res nye administrative sy-
stem Kluboffice. 
Opkrævningssystemet skal 
samle op på både fodbold- 
og tenniskontingenter, lot-
terikort mv. Når systemet er 
fuldt integreret bliver kon-
tingenter automatisk betalt 
fra ens tilmeldte kreditkort, 
med mindre man har meldt 
sig ud inden for vedtægter-
nes frist. Man vil fremadret-
tet blive varskoet nogle da-
ge inden opkrævning, såle-
des at man får muligheden 
for at melde sig ud i tide. 
Samtidigt skal systemet sik-
re en større automatisering 
af opkrævningen, således at 

klubben får mindre besvær 
med rykkerproceduren.
Det er til klubbens medlem-
mers fælles bedste at kon-
tingentet betales til tiden, 
således at vi fortsat kan til-
byde gode forhold.
Herudover sikrer systemet 
bedre forbindelse på fod-
boldsiden med fodboldpas 
og spillercertifikaterne.
Som det altid er med foran-
dringer, giver dette også an-
ledning til forskellige ud-
fordringer. Nogle har ek-
sempelvis fået opkrævnin-
ger, selv om de er udmeldt. 
Nogle får rykkere, selv om 
de har betalt. Nogle er fejl-
oprettede uden mailadresser 
i forbindelse med konverte-
ring af data og har ikke fået 
opkrævninger.

Det er beklageligt, men vel 
også naturligt, når et nyt 
system skal implementeres. 
Inden man tager det tunge 
skyts i brug skal jeg under-
strege, at os, der sidder med 
det, er frivillige i klubben, 
og vi laver arbejdet i vo-
res fritid. Jeg tror på, at vi 
får luset alle fejl ud på sigt, 
og vi forsøger at gøre det så 
godt vi kan. Vi skal beklage 
de irritationer fejlene giver 
– vi arbejder på det – men 
det tager tid.

”Man skal give sig tid
til at have det sjovt!”

L·I·F

Jan 
Hedegaard
Kasserer
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Langeskov
Fysioterapi

v/ Gitte Skræm 
& 

John Jacobsen

Odensevej 27
5550 Langeskov

Telefon 65 38 24 46

v/ Kenneth Andersen

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

Lotus.indd   1 27-04-2016   11:18:27
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IAI CUP 2019

Lad os byde velkommen 
til IAI Cup 2019
I 2018 blev der for første 
gang afviklet Pinsecup i 
Langeskov. 
Stævnet var for U8 og U9 
drenge og blev en bragen-
de succes. 
Lutter positive tilbagemel-
dinger fra de deltagende hold 
og et anlæg der sydede og 
boblede af glade børn un-
der selve afviklingen, har na-
turligvis givet klubben mod 
på, også at afholde stævnet 
i 2019. 
Og for så at vende tilbage 
til overskriften ”Lad os by-
de velkommen til IAI Cup 
2019”, så er det glædeligt at 
Ib Andresen Industri igen-
nem deres sponsorat til klub-
ben, også har kastet deres 
kærlighed over vores pin-
sestævne. Derfor vil stæv-
net fremover blive benævnt 
IAI Cup.
Stor tak til Ib Andresen In-
dustri samt de mange andre 
sponsorer, som gør det mu-
ligt for os som klub, at kunne 
afholde et stort stævne.
Stævnet i år bliver for årgan-
gene U8, U9 og U10 dren-
ge og der forventes deltagel-
se af cirka 250 spillere – her-
under 4 hold der tager turen 
fra København til den grøn-
ne oase midt imellem Oden-
se og Nyborg. 
Vi glæder os meget til at by-

de alle hold velkommen på 
vores dejlige anlæg, og vi 
er sikre på, at drengene får 
nogle fantastiske dage, hvor 
den udover fodbold står på 
masser af nye relationer og 
bekendtskaber.Så hvis ikke 
du har planer i pinsen, så 
kig forbi Langeskovs baner 
– der vil være masser af god 
fodbold og masser af glade 
fodbolddrenge. 
Tak til alle dem der bidrager 
til IAI Cup 2019. Dette gæl-
der både sponsorer, forældre 
der har meldt sig til at hjæl-
pe til, dommere, vagter på 
skolen og alle andre, der bi-
drager på den ene eller anden 
måde. Uden jer – ingen IAI 
Cup 2019. 
Tak til alle jer der yder en 
kæmpe indsats
Når man en mandag, ons-
dag eller i weekenden tris-
ser rundt på banerne i Lange-
skov kan man ikke lade væ-
re med at fyldes med glæde. 
Der er så meget liv og sum-
men blandt de mange drenge 
og piger, der har valgt at spil-
le fodbold. 
Som børneformand vil jeg 
gerne sende en stor tak til al-
le de trænere, holdledere og 
koordinatorer, der har valgt 
at lægge en masse timer i vo-
res klub.
Uden jer kunne det simpelt-
hen ikke lade sig gøre – så 
TAK. 

Nyt træningstilbud til 
Langeskov-spillere
Langeskov IF har indgået 
et samarbejde med firmaet 
YourCoach om ekstra træ-
ning af Langeskov-spillere. 
YourCoach, er et nyt indivi-
duelt træningskoncept, som 
henvender sig til de fodbold-
spillere, der gerne vil gå lidt 
dybere ned i detaljen end det 
man får ved sin daglige hold-
træning.
Det retter sig imod drenge og 
piger i alderen 8-15 år. 

Læs mere om det på Lange-
skovs hjemmeside. 

”STØT  
VORES  

SPONSORER 
- de støtter  

os!”

L·I·F
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Lørdag den 19. og søndag 
den 20. januar 2019 blev 
LIFs indendørs stævne i fod-
bold afviklet for 44. gang i 
Langeskov Hallerne.
Hver dag var der program i 
begge haller til Sparekas-
sen Sjælland Fyn Cup 
2019.

Stævnet var arrangeret af 
LIF – for 6. gang - i sam-
arbejde med Sparekassen 
Sjælland-Fyn, Langeskov.

Der deltog ca. 800 ungdoms-
spillere i stævnet, der blev 
afviklet i en god og sportslig 
atmosfære med deltagere fra 
de mange forskellige fynske 
fodboldklubber og et enkelt 
hold fra Sjælland. Der var 
mødt rigtig mange tilskue-
re op i Langeskov Hallerne.

Der var både lørdag og søn-
dag trængsel i hallerne, hvil-
ket bidrog til en rigtig god og 
intens stemning fra et enga-
geret 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.

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

Der blev i alt spillet 301 
kampe og scoret 624 mål 
under stævnet.

Langeskov Idrætsforening 
har igen i år vist, at Spa-
rekassen Sjælland-Fyn Cup 

blev en stor succes på grund 
af god planlægning og ind-
satsen fra de mange frivillige 
hjælpere, og vi støtter gerne 
disse arrangementer lokalt, 
fordi vi gerne vil involvere 
os lokalt, siger filialdirektør 
Jørgen Schou og souschef 
Ulla Lebech fra Sparekassen 
Sjælland-Fyn i Langeskov.

Der blev uddelt Bio billetter, 
fodbolde, gavekort til fransk 
hotdog med sodavand, støv-
leposer, medaljer og drikke-
dunke fra Sparekassen Sjæl-
land-Fyn. Derudover uddel-
te Langeskov IF spurtpræmi-
er til alle hold.

Overrækkelse af præmierne 
til spillerne blev begge da-
ge foretaget af Sparekassen 
Sjælland-Fyn, Langeskov, 

CUP 2019
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der var repræsenteret ved fi-
lialdirektør Jørgen Overga-
ard Schou, souschef Ulla Le-
bech, kunderådgiverne Ka-
rina Sandmark Thorhøj og 
Jørgen Henrik Nielsen samt 
kundemedarbejder Merete 
Janbæk Pedersen. 

Ved præmieoverrækkelserne 
var der også mange ”familie-

fotografer” på banen.
De ville selvfølgelig foto-
grafere alle de kommende 
talenter.

LIFs 135 fotos fra Sparekas-
sen Sjælland Fyn Cup 2019 
kan ses på - LIFs  facebook.

EN STOR TAK fra LIF til 
stævnets sponsor Sparekas-

sen Sjælland-Fyn, Lange-
skov samt på gensyn til Spa-
rekassen Sjælland Fyn Cup 
2020 – lørdag den 18. og 
søndag den 19. januar 2020.

Knud Knudsen

CUP 2019

Årets Fynske Fodboldklub 2012 – Årets Fynske Ungdomsklub 2013 
Fælleskab – Anerkendelse – Respekt - Sammenhold

Hver onsdag fra 16.45-
17.30 kommer de mindste 
størrelser fodboldstøvler til 
træning på vores kunststof-
bane. U2-U5 piger og dren-
ge stiller op. 
Der skydes på mål, der spil-
les kamp, der laves ”høj-
dere”, der hoppes, kravles, 
springes, laves fangeleg og 
selvfølgelig er det vigtig 
med den obligatoriske drik-
kepause. En gang imellem 
bliver man træt, så holdes 
der lige en pause.

Det er en stor fornøjelse, at 
være træner for alle disse 
piger og drenge, der sam-
men med deres forældre, 
udgør den yngste årgang 
i klubben. Her er de kom-
mende stjerner til vores 
Kvinde – og Herre afdeling 
i Langeskov IF ☺ 
Her i foråret er Jette Peder-
sen og Jonas Rasmussen 
blevet tilknyttet afdelingen, 
så der er flere hjælpere på, 
ud over forældrene., hvilket 
er rigtig dejligt.

Så er du 2-5 år, og har lyst 
til at lege/spille fodbold, så 
er du og dine forældre vel-
kommen til at komme og 
prøve at være med. Vi ses.
   
På U2-U5 afdelingens veg-
ne Jette, Jonas og Jane

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

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

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

Hils på en underlig fisk

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

Selvfølgelig giver 

vi gro-garanti

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60

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

Hydraulic Solutions Worldwide
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VI TROR PÅ  
NÆRVÆR

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

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

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

Følg os på facebook
facebook.com/

langeskovfodbold

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

VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

”STØT VORES 
SPONSORER 

- de støtter os!”
L·I·F

Tlf. 22 86 53 35
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·  Lær simple teknikker til at give slip på fysiske      
   spændinger og mentale blokeringer.
·  Bliv fri for smerter i både krop og sind.
·  Lær at behandle Dig selv og andre. 
·  Skab Dig et liv hvor sundhed, overskud 
   og balance er en naturlig del af Dit liv. 

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

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

Kurser i den nye tids energi

NEW CONCEPT CENTER

Læs mere på hjemmesiden
www.newconceptcenter.com

Langeskov Begravelsesforretning

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

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

Samme pris døgnet rundt 
- kommer overalt

Hasse Østergaards 
Efterfølger

Fair og gennemskuelige priser 
Mindeværdig afsked 

Mindet lever

      
     

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

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

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

      
     

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

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

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

      
     

Rugårdsvej 52, 5000 Odense C
www.abodense.dk

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

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

Odense 66 12 42 01
Kerteminde 65 32 32 21

www.langeskovif.dk
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HERRE HUSET
Langeskov-centret
5550 Langeskov

tøj tiL 
damer &
herrer

Tlf 65 38 10 87

www.herrehuset-langeskov.dk

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

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

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

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

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

Apoteket 
i Langeskov

Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

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

En tennisformand takker 
af og en ny kommer til
På generalforsamlingen i 
januar blev Mette Temme-
sen valgt som ny tennisfor-
mand. Mette afløser Hen-
rik Hjære, der dog fortsæt-
ter i tennisudvalget. LIF´s 
hovedbestyrelse ser frem 
til det kommende samar-
bejde med det nye bestyrel-
sesmedlem og takker Hen-
rik for det gode samarbejde 
i årets løb. 

Nyt fra vintersæsonen
I løbet af vinteren er der 
igen blevet spillet skumten-
nis i hallen om onsdagen 
og lørdagen. Det sjove ten-
nisspil med den 9 cm sto-
re skumbold på badminton-
banen giver god fysisk mo-
tion og masser af boldberø-
ringer, uanset alder og ni-
veau.  I december måned 
blev den årlige interne jule-
skumtennisturnering afvik-
let med efterfølgende spis-

ning. Her vandt Ulrik/Lo-
ne finalekampen mod John/
Grith. 
Søndag den 31. marts blev 
der afholdt FM i skumtennis 
i Nr. Broby. Mette, Laura, 
Jonas, Thea og Jens var til 
start og deltagerne fra LIF 
fik fine resultater med hjem. 
Thea og Jens blev fynsme-
stre efter at have vundet 
U10-pige og herre veteran, 
mens Jonas fik sølv via 2. 
pladsen i herre turnering. 
Der har også været spil-
let ”rigtig” tennis i løbet 
af vinteren i Odense Tennis 
Center. I januar måned blev 
der afviklet Fynsmesterska-
ber for juniorer. Thea var til 
start i U10 i både single og 
double. I single viste Thea 
igen, at hun pt. er Fyns bed-
ste i årgangen efter en fina-
lesejr på 6-4. I double blev 
det til en sølvmedalje. 
Mette, Jonas og Jens var al-
le til start i FM for vetera-
ner. Mette vandt flot sølv 

i dame motion og kvart-
finalen i motionsmix. Jo-
nas nåede kvartfinalen i her-
redouble og semifinalen i 
mixdouble med henholdsvis 
Carsten og Grith fra Stjer-
nen Tennisklub. Jens nåede 
kvartfinalen i single for 60+ 
og måtte sammen med Arne 
fra Faaborg Tennisklub se 
sig slået i semifinalen i 60+ 
herredouble. 
Langeskov Old Guys (1. 
holdet hos herrerne) var i 
marts måned til DTF Cup i 
Odense Tennis Center sam-
men med 10 andre hold fra 
både jyske, fynske og sjæl-
landske klubber. Betingel-
sen for deltagelse er, at hol-
dets spillere ikke må have 
spillet divisionskampe in-
denfor de sidste 2 år. For-
matet er enkelt. Der spilles 
3 kampe af 1 sæt, 2 singler 
og en double. Jonas, Jeppe, 
Carsten og Ulrik var til start 
fra ”Langeskov Old Guys” 
og var i pulje med hold fra 
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blandt andet Kløvermar-
kens Tennis Klub, Fruens 
Bøge, Århus 1900 og B93. 
Efter 5 indledende hold-
kampe var LIF holdet ube-
sejret og dermed puljevin-
der. Finalen stod mod team 
”Møllevangen” fra Århus 
1900, der havde vundet den 
anden pulje. Ulrik vandt 
1. singlen med 6-3 med i 
en velspillet kamp. Jeppe 
var flyvende i starten af 2. 
singlen og kom foran 4-2 
med imponerende sikkert 
angrebsspil, men modstan-
deren fik kæmpet sig flot 
tilbage og Jeppe måtte des-
værre se sig besejret med 
4-6. Dermed skulle fina-
len afgøres i doublen. Car-
sten og Jonas spillede de-
res bedste double på da-
gen, hvor især server og an-
grebsspillet fungerede flot. 
Sejren blev en realitet og 
dermed 1. pladsen i DTF 
Cup 2019.

Udendørssæson
Som I nok kan høre er der 
sket en del på tennisfronten 
i løbet af vinteren. Nu ser 
vi frem til udendørssæso-

nen 2019, der officielt blev 
åbnet allerede i midten af 
april måned. Banerne pas-
ses igen i år af Ole og Jens, 
der gør et fortrinligt arbej-
de med at holde banerne og 
arealerne i god stand. 
Lørdag den 4. maj delta-
ger vi atter i Tennissportens 
Dag, hvor alle kan kom-
me og afprøve tennisspil-
let. Tennis er en meget flek-
sibel sportsgren, da det kun 
kræver to deltagere og der 
kan spilles, når man har tid 
og lyst. Vi har ketchere og 
bolde der kan lånes, så mød 
endelige op og afprøv ten-
nisspillet. For nye spille-
re og fodboldmedlemmer i 
LIF har vi attraktive med-
lemspriser. 
Vi ser frem til at tennis-
medlemmerne benytter an-
lægget og der bliver spil-
let en masse tennis somme-
ren lang. På turneringssi-
den skal vores bedste her-
rehold på sin største udfor-
dring med oprykningen til 
2. division. Som følge af 
den nye turneringstruktur i 
DTF skal 2. holdet frem-
over spille i en ”reserve-

liga” række for divisions-
klubber, så også spænden-
de for dem. Vi er tilmeldt 
i dame motion igen i år, og 
børnene har mulighed for 
at deltage i begynderstæv-
ner af 2-3 timers varighed 
via FTU´s play & stay kon-
cept. Træneren vil informe-
re børnene om disse mulig-
heder i løbet af sæsonen. 

Træning udendørs
I 2019 tilbydes igen træ-
ning for klubbens medlem-
mer om tirsdagen. 
Træner er igen i år Carsten 
Juhl, der byder alle nye 
som gamle spillere velkom-
men. Børne- og ungdoms-
spillere: kl. 16.30– 17.30
Motionister, damer: kl. 
17.30 – 19.00
Turneringsspillere, herrer: 
kl. 19.00 – 21.00
Tennisudvalget ser frem til 
en spændende udendørssæ-
son med masser af liv og 
aktivitet på banerne. I kan 
følge tennisafdelingens liv 
på hjemmesiden samt på 
www.facebook.com/LIF-
tennis , så giv os et ”synes 
godt om”.
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Alt inden for  
malerarbejde udføres

Nybygning og  
reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk

SPECIALIST I  
FRANSKE BILER  

Se hvor meget du sparer på 
service på: SkiftService.nu
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SPECIALIST I  
FRANSKE BILER  

Se hvor meget du sparer på 
service på: SkiftService.nu
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 6.00 - 17.30
Lørdag 6.00 - 16.00
Søndag 6.30 - 16.00
Rønningevej 1 · 5550 Langeskov

Fax 65 38 11 28
TLF. 65 38 11 45

Stub’sBageri
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LIF inviterer alle til en begivenhedsrig  klubdag. 
Hele dagen vil der være spændende 

 fodbold- og tennisaktiviteter for både  store og små.

KLUBDAG
LØRDAG DEN 25. MAJ Kl. 12.00-17.00

ALT DETTE KAN DU PRØVE

Mød nogle af LIFs 
ungdomstrænere 

og prøv sjove aktiviteter:

Holdene som spiller er:
U16 drenge
U13 drenge
U11 drenge

U13 piger
Samt mange børnehold

KAMPE PÅ DAGEN

Serie 1 kamp 
kl. 15.00

LIF vs. FC BiH  Odense 

Serie 2 kamp 
kl. 13.00

LIF vs.  SUB Ullerslev

Spil GRATIS på 
kampens resultat

og VIND en 
flot præmiekurv.

DER SÆLGES LÆKRE GRILLPØLSER OG ØL/VAND

GRATIS KAGE 
TIL ALLE FRA 

KL. 14.00

Prøv 
fodbolddart

Prøv 
beach 

fodbold

Ta’ hele 
familien med. 

Alle aktiviteter er 

GRATIS

PRØV 
TENNIS

Bliv malet 
i ansigtet

MØD VORES 
SPONSORER

Prøv en af 
vores 

hoppeborge

Hvor hårdt du 
kan sparke? 

Prøv vores
hastighedsmåler.


