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I forbindelse med sommerens Nordic Cup for U-17 landshold på Fyn, fik vi 
udover to landskampemellem Island og Finland, og mellem Færøerne og  

Nordirland også besøg af Danmarks U-17 landshold under årets fodboldskole.
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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

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

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

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

VI HENTER DIN BIL 
PÅ HELE FYN

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

Ganske gratis!

GRATIS 
LÅNEBIL

med fri km.

HJULSKIFT KUN 199,-
110% 

prismatch
Vi matcher prisen og giver 

yderligere 10% rabat!

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

på et af vores værksteder.

Eget skadecenter

SERVICEEFTERSYN
FRA KUN 899,-

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

Langeskov:
Odensevej 35
5550 Langeskov
langeskov@autohusetfyn.dk

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

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

Sv.O. Hansen 
Formand

Når bare græsset gror ….
En overskrift som denne 
kan henvise til rigtig man-
ge ting, både mere og min-
dre ”spændende”. Lad mig 
dog starte med den, jeg me-
ner, er den mere ”spænden-
de del. Vi oplever heldigvis 
rigtig mange ting i daglig-
dagen, der gør det til en dej-
lig oplevelse at være en af 
rigtig mange frivillige, der 
tager del i arbejdet i vores 
forening. Lad mig i flæng 
nævne ting som den meget 
store aktivitet vi, stort set 
hver dag, oplever på vores 
dejlige anlæg. Det er rigtig 
livsbekræftende, når vi kan 
se medlemmer i alderen lidt 
under to til over firs år ud-
folde sig på fodbold- og ten-
nisbanerne. Derimellem har 
vi så alle vores øvrige med-
lemmer, og det er heldig-
vis rigtig mange, faktisk så 
mange, at både fodbold- og 
tennisafdelingen i år har op-
levet en medlemsfremgang.
Mere ”spændende” er det 
også, bare for at nævne nog-
le andre ting, med stor fare 
for at have glemt andre, at 
vi igen i år har kunnet mel-
de næsten udsolgt til vores 
traditionsrige Bierfest. En 
fest vi for 9. gang afholdt i 
Rolfhallen, og det i år, for 
første gang uden Jan Knud-
sen som den helt store tov-
holder. Heldigvis stod an-

dre klar til at tage over, og 
det gjorde de med bravur. 
Herfra skal lyde en enorm 
tak til Jan for hans store ar-
bejde med denne fest, men 
også med at finde hjælpe-
re til Kræmmermarkedet. Et 
Kræmmermarked, hvor vi 
igen i år kunne trække på 
rigtig mange frivillige, der, 
endnu engang, lagde nog-
le timer i LIFs tjeneste, og 
som dermed også er en stor 
del af det at holde alle hjul 
i gang. Pinsestævnet er en 
anden begivenhed, hvor vi 
trækker på rigtig mange fri-
villige, og et stævne, som 
ikke kunne afvikles uden 
disse. Lad mig, absolut, hel-
ler ikke glemme vores me-
get store stab af frivillige 
trænere ledere, der skaber 
grobund for det jeg nævnte 
i indledningen. Frivillig er 
også vores sponsorformand, 
Kristian ”Landmand”, som 
igen i år har kanaliseret rig-
tig mange sponsorkroner i 
kassen, selvfølgelig skylder 
vi også en tak til de mange 
sponsorer vi har. Men Kri-
stian har også formået at 
skabe en sponsornetværks-
klub, som mødes flere gan-
ge om året, enten i klubhu-
set eller hos en spændende 
virksomhed.
Jeg har nok glemt nogle, 
det være sig august måneds 
landskampe, fodboldskolen, 

”De grønne Hjerter” og de-
res OK-Udvalg, mm, som 
egentlig burde være nævnt 
mere udførligt, men selv-
følgelig også en stor tak til 
de mennesker, der gjorde 
dette muligt. Til gengæld 
kan overskriften også hen-
vise til ordene i bogstavelig 
forstand, idet vi i årets løb 
har haft rigtig mange udfor-
dringer med netop ”græs-
sets groen”, når vi ikke har 
fået slået vores baner, nær 
så ofte som tidligere, hvor 
Kerteminde Kommune var 
kendt for at have nogle af 
øens mest velplejede baner. 
Nu ser det heldigvis ud til, 
at der på næste års budget er 
afsat så mange ”småpenge” 
ekstra, så man kan vende til-
bage til normal tilstand, dej-
ligt! –
Til gengæld må vi også si-
ge, at det er knapt så dejligt 
at være en udendørs sport, 
når vi også selv skal skif-
te net på vores mål og vi 
selv må finde folk til at sæt-
te bander op i hallerne til in-
dendørs fodbold. Det er sgu 
svært at finde frivillige, der 
kan og vil ofre en god time 
fredag middag til opsætning 
og lørdag middag til nedtag-
ning. Vi prøver efter bedste 
evne at få disse opgaver ud-
delegeret, men nemt er det 
ikke. Vi lever fint med vi 
selv skal sørge for at krid-

te vores baner op og vi selv 
skal flytte mål på plads, det 
sidste, vel noget nær det 
eneste der skal gøres i for-
bindelse med udøvelsen af 
indendørsidrætten. Men jo 
flere opgaver vi får, jo svæ-
rere bliver det at skaffe fri-
villige nok til disse opgaver, 
og i øjeblikket kan jeg lige 
så godt sige det rent ud, vi 
klubber med udendørs ak-
tiviteter føler os lidt udsatte 
på dette område.
Lad mig sluttelig slå et slag 
for salget af vores lotteri-
kort, en god støtte til vores 
klub, med chancer for hver 
måned at vinde gavekort til 

Handelstandsforeningen. Se 
gerne ”annoncen” på bagsi-
den af dette nummer af kon-
takt. Lad mig også sende en 
stor ros til mine kollegaer i 
bestyrelsen, som alle er dej-
lige at arbejde sammen med 
og som hver især varetager 
netop deres funktion i LIF 
på allerbedste vis. Lad mig 
også lige notere, at Jane ef-
terlader sig noget af et styk-
ke arbejde, når hun til gene-
ralforsamlingen i januar har 
valgt at trække stikket som 
ungdomsformand. Men vi 
er fulde af fortrøstning ved 
at lade posten gå videre til 
Jan Boye, og så er Jane jo 

ikke længere væk, end at 
hun stadig kan give råd og 
vejledning.

Hermed ønskes alle en rig-
tig glædelig Jul og et godt 
og lykkebringende Nytår.
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Tryk:
Deslers Grafisk Hus

Oplag: 2.500 stk. 

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

Deadline til næste  
nummer:
Ultimo april 2020

www.langeskovif.dk

L·I·F

.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

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

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

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. 20,-

Kun kontant / Mobilepay ved udbringning

Milano Pizza

Burgere / Pommes Frites
70. big burger ..................................................................................................40,-
71. cheese burger ..........................................................................................40,-
71M cheese burger MeNu: med pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand  70,-
72. kaLkuN burger ..........................................................................................40,-
73. kYLLiNge burger .......................................................................................40,-
74. fiske burger...............................................................................................40,-
75. poMMes frites - lille med remoulade .......................................................30,-
76. poMMes frites - stor med remoulade .......................................................39,-
77. dobbeLt burger ........................................................................................50,-
77M dobbeLt burger MeNu: med pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand .....75,-
77B. dobbeLt bacoN burger ..........................................................................50,-
78. bacoN burger ............................................................................................40,-
79. hjeMMeLavet burger ......................................................................... 45,-
79a. hjeMMeLavet dobbeLt burger ...................................................... 55,-
79M hj. db burger MeNu pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ......  75,-

Grill
80. 1/2 kYLLiNg ...................................................................................................50,-
81. 1/2 kYLLiNg pommes frites, agurkesalat, salat, remoulade ...............................68,-
81M 1/2 griLL kYLLiNg MeNu: agurkesalat, pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. soda 80,-
82. fiskefiLet 2 stk. med pommes frites, salat, remoulade og citron .......................58,-
83. græsk bøf 2 stk. 450g. med pomfrites, salat, tzatziki og bearnaisesauce ......68,-
84. MexicaNsk bøf 2 stk. med pomfrites, jalapeños, salat, tzatziki og bearnaise .68,-
85. skiNkeschNitzeL med pommes frites, salat og bearnaisesauce ....................55,-
86. kaLkuNschNitzeL 2 stk. med pommes frites, salat og bearnaisesauce  .........55,-

kebab Mix med kebab, pommes frites, salat og dressing    .................................58,-87. 
87M kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand  .........................................68,-
88 pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing ............................................58,-
89    NY kYLLiNg MIX med pommes frites, salat og dressing ........................  58,-

A la Carte
160. eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise ..100,-
161. kæMpe rejer - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ............55,-
162. chickeN NUGGETS - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ....65,-
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 ...... 60,-

Pizza12. iNdiaNa .............................................................................58,- 100,-
tomat, ost, skinkekød, pepperoni, løg

18. sihad .................................................................................68,- 125,-
tomat, ost, kebab, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød

19. MexicaNo .........................................................................68,- 130,-
tomat, ost, oksekød, paprika, jalapeños, løg, kebab

20. cocktaiL ..........................................................................68,- 125,-
tomat, ost, bacon, cocktailpølser, løg, oksekød

20b LaNgeskov pizza tomat, ost,   ..........................................70,- 135,-
pepperoni, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød, kylling

21. saLaMi ..............................................................................60,- 110,-
tomat, ost, salami, løg, bacon, oksekød

23. Mafiosa ............................................................................65,- 120,-
tomat, ost, champignon, kylling, ananas, oksekød

24. carboNara .....................................................................65,- 125,-
tomat, ost, bacon, æg, paprika, kebab

25. MoNtaNara .....................................................................60,- 120,-
tomat, ost, oksekød, champignon, løg, pepperoni

26. beLLa doNNa...................................................................65,- 120,-
tomat, ost, champignon, løg, pepperoni, kebab

27. roMa .................................................................................65,- 120,-
tomat, ost, skinkekød, oksekød, løg, paprika

28. caruso .............................................................................65,- 130,-
tomat, ost, skinkekød, bacon, løg, kebab

28b azad pizza .......................................................................68,- 135,-
tomat, ost, kebab, skinke, pepperoni, hk. oksekød

29. beLLa itaLia speciaL .....................................................68,- 130,-
tomat, ost, kebab, løg, pepperoni, oksekød

30. spiNat pizza ....................................................................60,- 120,-
tomat, ost, spinat, rejer, gorgonzola, kebab

31. saLat pizza .....................................................................68,- 130,-
tomat, ost, kebab, pepperoni, salat, agurk, tomater, dressing

32. pizza spaghetti - indbagt .............................................68,-   120,-
tomat, ost, spaghetti, bolognesesauce, skinkekød

Børne Pizza
184. BAMSE     tomat, ost, skinke, ananas, cocktailpølser   ............................45,- 110,-
185. TOM & JERRY                 tomat, ost, hakket oksekød, pepperoni ................ 45,- 110,-
186. FEDTMULE           tomat, ost, pepperoni, cocktailpølser ........................ 45,- 110,-
187.  PLUTO tomat, ost, kebab, bacon, cocktailpølser ...........................50,- 110,-
188. ANDERS AND                tomat, ost, skinke, bacon ....................................... 45,- 110,-
189. MICKEY MOUSE                     tomat, ost, pepperoni ........................................ 45,- 110,-
190. PETER PLYS             tomat, ost, skinke, pepperoni ................................... 45,- 110,-

alm.    fam.

DEEP PAN
frit valg
70,-

alm.    fam.

www.pizzamilanorestaurant.dk

ÅbNiNgstider
alle dage fra kl. 15.00 - 21.00 
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SENIORFORMANDEN

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

Mads
Skovsgaard
Rasmussen
Seniorformand

Herresenior – fokus på ud-
vikling af spillere og nu i 
serie 2
Herresenior 1 er nu at fin-
de i serie 2, og dermed har 
Langeskov IF to seniorhold 
i 2 for sæsonen 2019/2020. 
Efter en hård 18/19 sæson 
med mange tætte kampe for 
hold 1, hvor resultaterne 
desværre oftest endte ud til 
modstanderens fordel, måt-
te hold 1 tage den tunge tur 
ned til i serie 2. Hold 2 kla-
rede frisag og overlevede i 
serie 2 med 22 point, endda 
med 11 point ned til stregen. 
Status efter sommerferien 
var dog kun få afgange men 
til gengæld tilgang af en del 
nye, som har øget konkur-
rencen og bredden i trup-
pen. Dermed har vi fortsat 
fremgangen over de sene-
ste halvandet år, hvor vi ef-
ter hver halvsæson er kom-
met ud med lidt flere spille-
re i seniorafdelingen ind tid-
ligere. Glædeligt er det også, 
at det er en del unge spillere, 

der vælger at skifte til Lan-
geskov IF. Der er derfor fint 
fremmøde til træning med 
ca. 20-25 pr træning. Det er 
en rigtig positiv udvikling, 
men vi er dog fortsat udfor-
dret af mange afbud – tænk 
hvis flere kunne træne regel-
mæssigt! 
Til træning har vi fokus på 
at udvikle den enkelte spil-
ler og holdets spilkoncept. 
Det vil sige, at vi har mange 
spil med bolden, og hvor vi 
fokuserer på at flytte bolden 
hurtigt og blive chanceska-
bende. Til træning og kamp 
arbejder vi også på, at øge 
vores bundniveau, så vo-
res præstationer bliver me-
re ensformige. 
Det er også vigtigt, at vi som 
klub fungerer godt socialt 
sammen.  Her er det glæ-
deligt, at omklædningsrum 
nummer 8 er fyldt til randen 
hver gang, at 8’eren er fyldt 
med god stemning og som 
regel byder på enten en om-
gang sodavand eller øl ef-

ter hver træning og kamp. 
Hertil kommer også fælles-
spisning hver anden torsdag, 
som bringer spillerne sam-
men udover de to timer vi er 
til kamp eller træning. Slut-
teligt er det især glædeligt, 
at vi har en bødekasse som i 
2019 har fungeret bedre end 
jeg kan mindes i mine 10 
år som seniorspiller. Når vi 
som hold fungerer godt sam-
men, har vi en bedre forstå-
else for hinanden på banen 
og vi er villige til at ofre os 
for vores holdkammerater. 
Især på hjemmebane, og 
på kunstgræsbanen, kan vi 
se, at vi bliver dygtigere på 
bolden. Vi er generelt spil-
styrende, og skaber en del 
chancer. Når vi har mødt 
holdene på kunstgræsbanen, 
har vi også set, at vi mod de 
fleste hold generelt kan spil-
le hurtigere end de andre 
hold. Dette så vi bl.a. mod 
ØB, hvor vi vandt en flot 5-0 
sejr, hvor vi er totalt spilsty-
rende. 

Hold 1 og 2 er naturligvis 
endt i hver sin pulje i serie 
2, men noget overrasken-
de har DBUFYN valgt at 
ryste posten gevaldigt, og 
vi har derfor kun ét lokal-
opgør for hold 1, og det er 
mod KR70. Noget overra-
skende er Munkebo og Ny-
borg kommet i andre pul-
jer. Hold 1 er dog endt i en 
meget lige pulje, hvor ingen 
hold rigtigt skiller sig ud. 
Man ser i andre serie 2 pul-
jer, at der ligger en del hold 
med stort minus i deres mål-
forskel. Det er ikke tilfæl-
det i pulje 2, og med relativt 
mange afbud, ligger hold 1 
midt i rækken, hvor især 
udebanekampene har voldet 
problemer. Men vi spiller li-

ge op med topholdene, og vi 
går stadig efter at spille med 
i toppen i foråret. 
Hold 2 ligger og kæmper 
omkring nedrykningsplad-
serne, men i meget tæt pul-
je 1, er der stadig meget på 
spil i foråret. I pulje 2 er der 
således kun 3 point mellem 
nummer 12 og nummer 7. 
Pulje 1 er derfor også reelt 
set knækket over i to, lige på 
midten, hvor de 7 nederste 
hold alle kæmpe for overle-
velse i serie 2. 
Så alt i alt, synes vi, at vi 
har en god og sund senior-
afdeling, med et rigtigt godt 
fællesskab – om end vi lig-
ger i serie 2 for første gang 
i ca. 15 år. 
   

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

L·I·F

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 10Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk

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

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk

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

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

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

DIN foretrukne mægler når 
du skal have solgt

Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

solgtsolgtsolgt
Bestil et 

gratis Salgstjek

 - så ved du, hvad din 

bolig er værd

Åbningstider alle 
dage kl. 15.00 - 21.00

65 35 33 34

Husk du kan nyde din nylavede varme 
pizza hos os.  

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

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

Langeskov/Aunslev 25,-
Rynkeby 25,-

Konfirmation,  
studenter fest,  

reception eller andet 
arrangement - speciel 
pris gives. Kom forbi  

og hør om dine  
muligheder. 

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

Vi støtter lokalt

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

Kerteminde tlf. 88 32 30 50
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UNGDOMSFORMANDEN

Jane Mose 
Hansen
Ungdomsformand

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!

Et langt og arbejdsomt  
efterår!!
Et efterår er på vej med me-
gen regn og rusk, efterårs-
sæsonen 2019 er ved at gå 
på hæld. Mange timer er 
brugt i alt slags vejr på træ-
ning og kamp, og det må si-
ges at være med stor opbak-
ning fra alle trænere, spille-
re og forældre. 
Vores U15/16 drenge har 
her i efteråret under ledelse 
af Morten Madsen og Ras-
mus HB, spillet sig i top-
pen af U16 drenge A- ræk-
ken, med et rigtig godt mot-
to, at der skal være plads til 
alle. Vi skal udvikle, IKKE 
afvikle, og vi skal fasthol-
de vores spillere både for 
fodbolden og det sociale. Et 
godt samarbejde med vo-
res Herre Senior afdeling, 
hvor de ældste spillere er 
med til træning ca. 1 gang 
om ugen, ligesom Morten 
er tovholder for vores efter-
skoleelver, så vi har kontakt 
med dem som klub. Disse 
tiltag giver rigtig god me-
ning i forhold til fastholdel-
se af vores ungdomsspillere 
i klubben. 
Caspar, Benjamin og Hen-
rik er trænere og ledere om-
kring U13 og U14 drenge. 
Der er kommet flere og fle-
re spillere til og selv resul-
taterne ikke lige er blevet, 
som man havde håbet på, så 

er det to årgange med man-
ge til træning, meget læring 
og godt humør. Der er gode 
sociale tiltag i afdelingen, 
som spillerne er glade for. 
De 4 drenge årgange, var i 
august måned deltager ved 
Vildbjerg Cup med stor suc-
ces. Et godt socialt styk-
ke arbejde for holdene, så 
spillerne og trænerne lærer 
hinanden godt at kende på 
tværs af årgangene.
Viktoria, Jan og Jette har 
svunget taktstokken over 
vores U14 piger her i ef-
teråret. Pigerne har i efter-
årsferien, været i Italien, og 
de har hygget sig gevaldigt. 
Her var det også det sociale, 
der var i højsæde. Efteråret 
har de også brugt på at dyg-
tiggøre sig på banen, hvilket 
har gjort, at de vinder kam-
pe, og de kæmper: Alle for 
en, en for alle. Forældreop-
bakningen er bare helt i top. 
Det er super dejligt, som 
ungdomsformand at opleve. 
I foråret arbejdede vi me-
get med fastholdelse af ung-
domsspillerne, hvor vi fik 
snakket med spillerne om, 
hvad de i grunden godt kun-
ne tænke sig ud over træ-
ning og kamp. Der gav spil-
lerne klart udtryk for, at det 
sociale ville de gerne vægte 
noget mere. Det er sammen-
holdet og det sociale, der 
gælder, der skal være plads 

til alle, så skal alt det andet 
nok også komme, siger de. 
Det er helt sikkert en god og 
sund holdning til sporten og 
vi må som trænere, ledere 
og også som forældre, hu-
ske at lytte til, hvad de siger. 
Der skal til lyde en stor tak 
til alle trænere og ledere 
for jeres enormt store ind-
sats i løbet af 2019. Også en 
kæmpe tak til alle jer dom-
mere, uden jeres hjælp, vil-
le det være svært at få spil-
let alle vores kampe. 

”STØT  
VORES  

SPONSORER 
- de støtter  

os!”

L·I·F
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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

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

www.langeskovif.dk

Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S

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

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

Viljen til at gi’ dig en god handel! 

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

Vi gi’r dig Fyns bedste udvalg!

 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

                                Kiropraktisk 

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

Limone Cup
14 seje tøser og 4 voksne 
drog afsted til Limone Cup 
ved Gardasøen i Italien i ef-
terårsferien.
LIFs u14-pigehold havde 
glædet sig det meste af et år 
til denne tur.
Det blev en lang busrejse 
derned, da trafikken gjor-
de sit til at forsinke trup-
pen, men humøret og sam-
været var selvfølgelig i top 
hele vejen – som det jo altid 
er med de piger.
Under turneringen, som 
faldt således ud, at piger-

ne skulle spille lokalopgør 
mod Kerteminde blandt an-
det, viste pigerne som van-
ligt masser af gejst og sam-
menhold. Resultaterne var 
ligegyldige. Det vigtigste 
formål var at styrke fælles-
skabet, huske anerkendel-
sen, udvise og nyde respek-
ten samt bygge yderlige på 
det gode sammenhold, der i 
forvejen eksisterede.
Og det lykkedes til fulde.
På hjemvejen var alle fyldt 
med gode oplevelser og alle 
havde ønsket om, at denne 
tur kan gentages næste år ☺ 

Pigeafdelingen i LIF består 
af u9-u10-u12 og u14 piger.
Og igen i denne sæson kun-
ne vi konstatere at tilgan-
gen til vores afdeling er sti-
gende.
Ikke kun hos de mindste pi-
ger – hvor det traditionelt er 
der tilgangen er størst, men 
i høj grad også hos vores 
ældste piger, kommer der 
nye til.
Vores u14 piger, som starte-
de op med 10 spillere, er nu 
oppe på 15, så nu overvejes 
det snart, om holdet skal til 
at afprøve 11mands boldspil 
– måske til næste efterår.
Hos vores yngste piger går 
det også forrygende – der 
kommer også nye piger til 
og de får trænet for fuld 
skrue hver mandag og ons-
dag. Derudover deltager de 

i stævner rundt om på Fyn.
Og til foråret opstår u12-
holdet som et 8mands hold.
I forbindelse med den sti-
gende tilgang, søger vi nye 
trænere.
Vi skal bruge hjælp til bå-
de u12-piger og u14-piger, 
samt lejlighedsvis også hos 
de yngste.
Så skulle du sidde med en 
lille træner i maven – el-
ler måske en stor, eller ken-
der du nogen, der gør, så tøv 
endelig ikke med at kontak-
te pigekoordinator Jan Boye 
på tlf. 71785062 ☺ 
Endnu engang vil jeg rette 
en kæmpe tak til de frivil-
lige ledere i vores afdeling, 
som gør et flot stykke ar-
bejde med vores tøser – tu-
sind tak!!
Ligeledes en kæmpe tak for 

opbakning, kørsel, frugtord-
ning, kageordning og kaf-
fe til jer skønne forældre 
derude. Jeres opbakning er 
utrolig vigtig!
Holdene i pigeafdelingen 
træner ude det meste af vin-
teren og indendørs 1 gang 
ugentligt.
U14 hver fredag kl 18.30 til 
19.30 i hallen.
U9-10 og u12 træner hver 
lørdag kl. 11.00 til 12.00 i 
hallen.
Alle i pigeafdelingen – og 
alle andre – ønskes en dejlig 
fodboldfyldt vintersæson.

Jan Boye, Pigekoordinator
 

”STØT  
VORES  

SPONSORER 
- de støtter  

os!”

L·I·F
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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

Kerteminde tlf. 88 32 30 50



22 23

U16 DRENGE

U16 drenge  
en lille solstråle historie
Med stor spænding overtog 
HB og jeg u16 drengene ved 
sæsonstart.
En lille trup bestående af 
spillere fra både årgang 04 
og 05 samt en håndfuld ef-
terskolespillere fra 03 som vi 
må bruge når de er hjemme.
Denne større sammenblan-
ding betød fra start stort fo-
kus på at få skabt noget fæl-
lesskab og teamspirit . 
Drengene fik lov til at spil-
le en del træningskampe, 
og en rigtig hyggelig træ-
ningsweekend blev det også 
til i vores opstart.
Med stort engagement og 
den rette indstilling fra alle 
begyndte tegningen til et fint 
hold at tage form. 
Et par nye spillere dukke-
de op, og vi fik lavet en god 
kontakt til vores drenge på 
efterskolerne, som har væ-

ret gode til på skift at komme 
hjem og spille kamp, samt 
deltage i træningerne i ferier 
og på fridage. 
I turneringen har vi spillet 
i en tæt og spændende u16 
A, hvor vi i skrivende stund 
ligger nummer 1 med kun 
en enkelt runde tilbage, så 
den sportslige del har virke-
lig været en succes.
Holdet har gjort det flot og 
vi er begyndt at spille noget 
god fodbold.
Vi har arbejdet med mange 
tinge i sæsonens løb, men fo-
kus har hele tiden været at 
det skulle være sjovt at spil-
le u16 i LIF.
Alle drenge får mange kam-
pe og vi fordeler spilletiden 
efter bedste evne, således at 
alle er en del af holdet.
Udenfor banen har vi også 
fået vist flaget i løbet af sæ-
sonen.
Drengene har hjulpet til med 

oprydning på kræmmermar-
kedet samt efter klubbens 
store bierfest. Det er super 
godt at vi viser at det er vig-
tigt at man kan hjælpe hin-
anden i en klub som vores. 
Der er altid brug for frivilli-
ge hænder.
På sommerens fodboldsko-
le var flere af spillerne og-
så i ilden. Som assistenttræ-
nere var de med flot arbej-
de en stor del af en vellykket 
skole med deltagelse af ca. 
120 børn.
En sidste ting som vi også 
har fået til at køre, er opryk-
ningstræning, hvor vi nogle 
gange har spillere med oppe 
og træne med vores senior. 
Det har været en succes til 
glæde for alle, og er foruden 
det sportslige, med til at styr-
ke de sociale relationer mel-
lem ungdom og senior.
Som det fremgår er u16 ble-
vet en lille succeshistorie. 
Sammen har vi fået skabt et 
godt og velspillende fodbold-
hold med drenge som pas-
ser deres træning og kampe. 
De kan lide at være sammen, 
og de er gode til at tage del 
i klublivet, hvilket betyder 
meget i en klub som vores.
Foreløbig tak til jer drenge 
for en god og sjov halvsæ-
son. Vi glæder os allerede til 
den nye.

Vh HB og MM

U9 DRENGE

Nyt fra U9 drengene  
(årgang 2011)
U9 årgangen består af 15 
fodboldglade drenge, som 
træner flittigt og hygger sig 
med fodbolden. Vi er altid 
mellem 12-15 til træning og 
opbakningen til både træ-
ning og stævner er super 
god. Træning her efter som-
merferien er sammen med 
u10 drengene, hvilket blot 
er med til at gøre træningen 
endnu bedre. 
U9 drengene er flittige del-
tagere til stævner. De fle-
ste weekender er der 2 hold 
til stævner og alle får spil-
let masser af fodbold.  
Som oftest stilles med et A 
og et C hold, men der vari-
eres også så vi indimellem 

stiller med B hold. Det er 
med til at give et stærkt sam-
menhold. Der er forskellige 
niveauer på holdet, men alle 
spillere er inde i en god ud-
vikling, hvilket er spænden-
de at følge. 
Årgangen deltog i for-
året i IAI pinsecup, hvil-
ket var en stor succes. 8 
kampe på 2 dage og mas-
ser af socialt samvær.  
Et helt igennem super  
stævne med stor forældre 
opbakning. Både til prak-
tiske opgaver og opbak-
ning på sidelinjen. Som det 
kan læses andetsteds i dette 
blad gentages succesen igen  
næste år. Et stævne vi  
alle ser frem til at deltage i. 
Holdet træner ude hver ons-

dag hele vinteren. Der er 
desuden gang i indendørs 
sæsonen med både træning 
og stævner. 
Tak til forældre for hjælp 
som dommere til stævner og 
den store opbakning. 

På træner teamets vegne
Michael

”Man skal give 
sig tid til at 

have det sjovt!”

L·I·F
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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

FODBOLD FITNESS FOR KVINDER

Fodbold fitness 
for kvinder
Vi træner hver mandag fra 
kl. 19.00- 20.30.
Vi starter altid sæsonen op 
første mandag i marts, og 
slutter som regel et tidspunkt 
i november, afhængig af vej-
ret.
Man behøver ikke have spil-
let fodbold før for at være 
med, og alle kan være med. 

Eneste krav - du skal være 
kvinde.
Der er lige nu 4 frivillige 
trænere på holdet, som skif-
tes til at tage træningen. Træ-
ningen består ca. af halvt fit-
ness og halvt fodbold. Et par 
gange om året spiller vi også 
kamp mod andre fodbold fit-
ness hold.

For mere info skriv eller ring 
til:

Camilla Feldskou 
på tlf. 51881610
eller
Lene Sørensen 
på tlf. 51173359
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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

Når LIF´s indestævne – 
stævne nr. 45 - løber af sta-
blen den 18. og 19. januar 
2020 bliver det med den 
samme velvillige sponsor 
som de foregående 6 år.
Sponsor for indestævnet 
er igen i år:

Sparekassen Sjælland-
Fyn, Langeskov Afdeling 
med filialdirektør Jørgen 
Overgaard Schou og sous-
chef Ulla Lebech i spidsen, 
er igen sponsor for LIF’s in-
destævne.
Filialdirektør Jørgen Over-
gaard Schou og souschef 
Ulla Lebech udtaler, at Spa-
rekassen Sjælland-Fyn igen 
ser frem til, at være med til 
at sponsere stævnet, så det 
fortsat kan udvikle sig, og 
være et attraktivt tilbud til 
fodboldklubbernes børne- 
og ungdomsspillere.
Langeskov Idrætsforening 

glæder sig også over det 
forsatte tilsagn fra Spare-
kassen Sjælland-Fyn, og ser 
frem til et godt og konstruk-
tivt samarbejde omkring 
Sparekassen Sjælland-Fyn 
Cup 2020.
Et samarbejde, hvor der i 
LIF er tradition for et sam-
arbejde over en længere år-
række med samme stævne-
sponsor.
Indestævnet er børnefod-
bold for spillere i alderen 6 
til 12 år og ungdomsfodbold 
for spillere i alderen 13 til 
16 år. Der deltager selvføl-
gelig både piger og drenge 
i stævnet.

Hvis du vil vide mere: 
Så kan du på LIFs hjemme-
side - under fodbold - fin-
de mere information om-
kring indestævnet Sparekas-
sen Sjælland-Fyn Cup 2020.
Til Sparekassen Sjælland-
Fyn Cup 2019 var der til-
meldt over 110 hold med 
tilsammen ca. 800 spillere, 

som havde et par gode da-
ge i Langeskov Hallerne. 
Der blev spillet 301 kam-
pe og scoret 624 mål under 
stævnet. 
Til afvikling af indestævnet 
deltager der også mange fri-
villige hjælpere. Uden hjælp 
fra de mange frivillige kun-
ne et sådant stævne ikke af-
vikles i Hallerne.
Der har heldigvis altid væ-
ret en stor opbakning fra 
hjælperne, så der hvert år 
har kunnet stilles et kompe-
tent hold, der har klaret op-
gaven rigtig godt. 
Der har også gennem årene 
været stor tilfredshed med 
stævnet fra de deltagende 
fodboldklubber.
Der er som sædvanlig 
GRATIS ADGANG til in-
destævnet, så mød op og op-
lev den gode stemning og se 
spillerne score mål i Haller-
ne i Langeskov Idrætscen-
ter lørdag den 18. og søndag 
den 19. januar 2020.
Knud Knudsen 

CUP 2020
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IAI CUP 2019
IAI Cup 2019  
blev en kæmpe succes
Det kan godt være, at vejret 
ikke var med os i pinsen, da 
IAI Cup 2019 blev afviklet, 
men derfor vil jeg alligevel 
betegne vores stævne som 
en lille solstrålehistorie. 
Det er kun anden gang, at 
stævnet afvikles i Lange-
skov, og allerede nu er det 
en aktivitet som vi i klub-
ben, kan være stolte over. 
Stævnet i år havde deltagel-
se af i alt 31 hold, der kom 
fra nær og fjern for at få 
en weekend med fantastisk 
fodbold og socialt samvær.
Og der var ikke nogen, der 

tog skuffede hjem. 
Der blev spillet god fodbold 
både lørdag og søndag, sco-
ret masser af mål, lavet fan-
tastiske redninger og jub-
let til den helt store guld-
medalje. 
Søndag eftermiddag kunne 
alle spillere lade sig hylde 
på stadion som vindere af 
IAI Cup 2019, og hver mod-
tage en flot pokal samt an-
dre flotte præmier.
Tak til de mange frivillige, 
der gjorde IAI Cup 2019 
muligt. Tak til de mange 
sponsorer, der støttede op 
om stævnet. 
Jeg kan allerede nu afsløre, 

at vi naturligvis vender til-
bage i 2020 – og det bliver 
med en udvidelse af stæv-
net, så vi får U9-U10 piger-
ne og U11 og U12 drenge 
med også. 

”Man skal give 
sig tid til at 

have det sjovt!”

L·I·F
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HERRE HUSET
Langeskov-centret
5550 Langeskov

tøj tiL 
damer &
herrer

Tlf 65 38 10 87

www.herrehuset-langeskov.dk

30

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

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

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

Kurser i den nye tids energi

NEW CONCEPT CENTER

Læs mere på hjemmesiden
www.newconceptcenter.com

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

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

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

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

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

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

L·I·F

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
Fyns fordel med 4 partier og 
de unge talenter kunne der-
med juble løs. 
LIF ønsker Thea tillykke 
med den flotte præstation 
sammen med Team Fyn hol-
det. Gi’ hende en high five 
næste gang du møder den 
unge pige i klubben.

Holdturneringerne
Sportsligt har det været no-
get af en nedtur for de 2 her-
rehold, der stillede til start i 
henholdsvis 2. division og 
liga 3. Skiftet fra Fynsseri-
en til 2. division viste sig ret 
hurtigt at være for stort et 
spring og selvom alle spil-
lere kæmpede flot i alle 7 
holdkampe, så gav sæsonen 
kun 4 sejre ud af 42 spille-
de kampe. Nedrykning til 3. 
division er dermed en rea-
litet. 2.holdet hos herrerne 
fik heller ikke mange sejre 
i reserveligaen og endte og-
så sidst efter nederlag i alle 
holdkampe. 
Grith fra LIF og Mette fra 
Fr. Bøge fik nogle rigtig go-
de holdkampe i Fynsserien 
på det fælles LIF/Fr. Bøge 

hold. Selvom det blev til ne-
derlag i de fleste holdkam-
pe, så bød de enkelte kam-
pe på mange spændende og 
lige dueller. Helle og Mette 
var til start i motionsrækken 
og endte på en flot 2. plads 
efter Nyborg. Sæsonen bød 
på mange gode sejre i bå-

de single og double til moti-
onsdamerne. 

Individuelle mesterskaber
Jonas og Henrik nåede fi-
nalen i herredouble ved ve-
teranmesterskaberne i Få-
borg. Ved samme lejlig-
hed blev Mette en flot nr. 
2 i single i dame motion 
og Jens kæmpede flot i sin 
singlerække. Hos ungdom-
men vandt Thea U10 fyns-
mesterskabet i single og 
blev nr. 2 i pigedouble. 

Klubmesterskaber
Traditionen tro er der også 
i 2019 blevet afviklet klub-
mesterskab for senior og 
ungdom. Hos herrerne blev 
Jonas for 5 år i træk klub-
mester efter sejr over Jep-

pe i finalen. Hos kvinder-
ne vandt Grith Magle Pe-
dersen sit første klubmester-
skab efter at have vundet 
over Sarah, Helle og Met-
te i en alle-mod-alle pulje-
turnering. I doublerækken 
vandt Poul Brandt og Hen-
rik Evens rækken i en al-
le-mod-alle pulje. Hos ung-
dommen blev Sofie klub-
mester, men som cheftræner 
Carsten Juhl udtalte: ”Al-
le klubbens ungdomsspille-
re er vindere, da de alle har 
udviklet sig meget i løbet af 
sæsonen”. 

Tennisudvalget ønsker al-
le en god vintersæson med 
skumtennis og ser frem til 
udendørssæsonen 2020. 

Et positivt år på mange 
fronter
Det har været en rigtig god 
udendørssæson. Sportsligt 
har året budt på både op- 
og nedture, men mere om 
det senere i dette indlæg. 
Vi er rigtig stolte af at kun-
ne fremhæve en væsentlig 
medlemsfremgang i 2019. I 
skrivende stund er vi ca. 75 
medlemmer, hvilket er en 
pæn fremgang på over 30% 
fra sidste år. Dejligt at frem-
gangen er sket på både ju-
nior- og seniorsiden. 
Der er virkelig blevet gå-
et til den til træningen om 
tirsdagen hos børn og un-
ge, motionisterne og turne-
ringsspillerne under ledelse 
af træner Carsten Juhl. Vej-
ret har været godt hen over 
sommeren, så der mange, 
som har brugt banerne flit-
tigt sæsonen igennem. Spe-
cielt er det godt at se, at en 
del fodboldspillere nu og-
så er begyndt at prøve kræf-
ter med tennis. Dejligt at vi 
i en klub som LIF kan rum-
me begge sportsgrene i fæl-
lesskab. 

LIF har fået en  
Danmarksmester 
For første gang i klubbens 
historie har LIF fået i Dan-
marksmester. Thea Wall-
strøm vandt i september 
måned guld ved Danmarks-
mesterskabet for U10 hold  

sammen med Team Fyn ef-
ter en nervepirrende finale 
mod Gentofte.
Efter at have kvalificeret sig 
til de afgørende DM-slut-
spilskampe i løbet af sæ-
sonen, stod holdet overfor 
KB i semifinalen. Det blev 
en tæt affære, som de unge 
fynske talenter vandt med 
4-2 i holdkampen. Thea 
havde en lang dyst i single, 
der blev vundet med 4-3 (7-
4) og 4-3 (7-5).
Finalen blev afviklet mod 

favoritterne fra Gentofte, 
der overbevisende slog Hel-
lerup i semifinalen. Finalen 
blev en virkelig tæt hold-
kamp, hvor det stod 2-2 ef-
ter de 4. singlekampe. Stil-
lingen var også uafgjort ef-
ter de 2 doubler, da kam-
pen således endte uafgjort 
3-3. Begge doubler gik i 
match-tiebreak med en sejr 
til hvert hold. Der skulle så-
ledes tælles sæt og parti-
et for at finde vinderne. Det 
faldt heldigvis ud til Team 
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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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LANGESKOV IF også bedre kendt som LIF, har i dag mere end 450 
medlemmer fordelt på fodbold og tennis. Det betyder at klubben 
er i berøring med rigtig mange familier, gæster og foreninger  
gennem hele året.

Bestyrelsen, trænere, ledere og en masse frivillige, arbejder 
konstant på, at LIF skal være en attraktiv og nytænkende klub. 
Alle gør en kæmpe forskel i arbejdet med at fastholde og aktivere 
unge mennesker, i et sundt socialt fællesskab til stor gavn og 
glæde for børn, unge og voksne i alle aldre.

Køb et nummer for kr. 150,-
i LIF´s Støttelotteri

Deltag hvert måned automatisk i lodtrækningen om 
2 x gavekort á 200,- og 6 x gavekort á 100,- 

til Langeskov Handelsstandsforening

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

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

ÅRETS MANDELGAVE
96 CHANCER FOR GEVINST!!

KLUBBENS VÆRDIER
Fællesskab · Anerkendelse · Respekt · Sammenhold


