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

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

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

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

Besøg LIFs hjemmeside på: 
www.langeskovif.dk

Langeskov  
Idrætsforening
Børmosevej 5
5550 Langeskov

L·I·F
Formand
Sv.O. Hansen
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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



 

FORMANDEN HAR ORDET
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Næsten tilbage til udgangspunktet

Efter en tid med masser af aktivitet og 
liv på såvel vores dejlige anlæg og i vores  
lige så dejlige klubhus, er vi, desværre,  
næsten tilbage hvor vi var, da jeg sidst 
sad og skrev mit indlæg til kontaktbladet. 
For ligesom det var i foråret, er det igen  
Coronaepidemien, der sætter sine grænser 
for vores sportslige og sociale udfoldelser 
i LIF. I går, tirsdag, den 27.10 modtog 
vi igen en mail for kommunen, som gik 
på, at alle omklædningfaciliteter, med  
virkning fra dagen efter, skal lukke ned 
i alle idrætscentre og kommunalt drevne 
klubhuse i kommunen. 

En ting vi har prøvet før, og hvor vi klarede 
situationen ved, at alle mødte omklædte 
hjemmefra, for heldigvis må alle under 
21 år stadig træne og spille kampe på  
normal vis, medens de ”lidt ældre” fortsat 
også kan træne, men det i grupper på max. 
10 personer, og så kan disse, i sagens natur, 
selvfølgelig ikke spille kampe, i hvert fald 
når det gælder fodbold. Men akkurat som 
tennis, der jo har afsluttet deres kampsæ-
son for længst, er fodbolden også ved at 
være på dette stadie, så udendørsidrættens, 
og dermed vores, situation kunne selvsagt 
have været meget værre stillet.

Men selvfølgelig kommer vi til at mangle 
det sociale, nu hvor omklædningsrummene 
er lukket ned, og man derfor må forlade an-
lægget så snart træningen er overstået. Fra 
bestyrelsens side har vi nemlig besluttet, 
at vi, som alle andre anbefalinger fra vores 
hovedforbund, bakker op om ikke at holde 
sociale arrangementer, eller i hvert tilfælde 
holde dem på et stort minimum.

Disse ting betyder også, at vores cafeteria- 
bestyrer, Michael, har bedt om at måtte 
holde lukket i en periode, eller i hvert  
tilfælde til vi, forhåbentlig indenfor en 
overskuelig fremtid, er tilbage i en normal  
verden igen, eller til vi igen må dyrke vores 
sport på en måde som vi kender det og som 
vi ønsker. Til gengæld skal min anbefa-
ling være, at alle bakker Michael op, ved at 
støtte ham, enten i restauranten eller ved at 
købe take away ”Hos Michael” på centret.

Økonomi
Vores økonomi er selvsagt også ramt af epi-
demien, ikke mindst i form af manglende 
indtægter fra vores IAI Ungdomscup, 
Kræmmermarkedet og Bierfesten, arran-
gementer som vi jo alle helt naturligt måtte 
aflyse. Heldigvis har vores sponsorer igen 
bakket os op på en helt fantastisk måde, så 
en stor tak til alle vores sponsorer og ikke 
mindst for Kristians store arbejde med at 
skaffe disse.

Med nedlukningen, stort set hele foråret, har 
vi dog heller ikke haft de samme udgifter 
som normalt, så, som det ser ud i skrivende 
stund, kommer vi, økonomisk, ud af året 
med skindet på næsen, også selvom vi jo 
stadig afdrager på vores lån til kommunen 
omkring Kunstgræsbane og Lysanlæg på 
samme og på tennisanlægget. 

For at komme så helskindet ud af vores 
udfordringer omkring manglende indtæg-
ter, som muligt, har vi i bestyrelsen, med  
aktivitetsudvalgsformand Henrik Som-
merlund og sponsorudvalgsformand,  
Kristian ”Landmand” i spidsen, foranstaltet 
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et nyt tiltag, med en tavle, hvor man for et 
beløb på 1.000 kr. kan få sit/familiens navn 
på, og dermed være med til at bakke op om 
vores arbejde. Men dette skriver Henrik 
Sommerlund mere om andetsteds i bladet. 
Håbet er dog, at mange vil bakke os op,  
også på dette område.

Desuden vil jeg også gerne slå et slag for 
vores lotterikort, hvor vi stadig har ledige 
kort. Disse kort koster 150 kr. om året, og 
der trækkes lod om 8 gavekort hver måned, 
til Langeskov Handelstandsforening. Er 
det noget for dig, som læser dette, og som 
ad denne vej gerne vil støtte os, så kontakt 
endelig Flemming Holton på tlf. 51444108.

Sportsligt
Rent sportsligt må vi sige efteråret er gået 
over al forventning. Dette gælder såvel 
mange holds resultater, men så sandelig og-
så det faktum, at vores medlemstal er ste-
get en del henover efterårssæsonen. Jeg kan 
ikke lade være at nævne, at vore mindste 
piger, er gået fra at være 7 medlemmer til 
21, en flot udvikling, der går igen i flere 
andre afdelinger, dog i mindre målestok.

Seniorafdelingen tæller på den gode side af 
50 spillere, og ikke mindst træningsfrem-
mødet er langt over, hvad vi har haft i rigtig 
mange år. Snittet ligger på ca. 34 spillere 
til træning, hvilket må siges at være rigtig, 

rigtig flot. Antallet af spillere har så også 
betydet, at vi har fået et hold 3 med i tur-
neringen, om end på træningskampbasis, 
men det betyder også, at alle får tilbudt 
kampe, hvilket jo er en væsentlig del af det 
at spille fodbold.

På minussiden hører, at vi desværre har 
mistet en hel årgang, idet U-11 drengene 
ikke var nok til at stille et 8-mandshold, 
hvilket medførte, at vi prøvede at strikke et 
løsningsforslag sammen, som dog ikke helt 
tilfredsstillede de af spillerne, som havde 
set frem til at ”rykke op til 8-mandsfodbol-
den”. Disse spillere, har så i stedet valgt at 
tage til Kerteminde og spille, hvilket vi har 
forståelse for, og vi ønsker disse god vind i 
KB. Men dermed ikke være sagt, at vi ikke 
arbejder på igen, selv, at få gang i denne 
årgang.

Tennis bedste herrehold, har også haft en 
fantastisk sæson, hvilket har betydet, at 
holdet er rykket op i 2. division, en flot 
præstation, som rammes ind af, at så højt 
har LIF aldrig nogensinde haft et hold  
rangeret. I det hele taget har tennis også 
oplevet en, om end mindre, men dog  
alligevel medlemsmæssig fremgang.

Udfordringer
Vi har her i efteråret igen været ramt at 
udfordringer omkring vores parkerings- 
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situation, som i forvejen ikke er særlig  
tilfredsstillende. Men for 4. gang på få 
år, har vi ikke kunnet benyttet vores  
normale p-pladser ved klubhuset, hvilket 
dog, ikke har afstedkommet nogen form 
for utilfredshed, for der er ting her i livet, 
som er vigtigere, end man må gå nogle få 
skridt for at komme til vores dejlige anlæg 
og klubhus. Denne gang var det nyt tag på 
hallen, og mon ikke vi nu er nået til, at der 
vil gå en rum tid inden vi igen ”må lukke 
ned”, også hvad angår parkeringsmulighe-
der ved klubhuset, vi håber det.

Desuden har vi slået på ”stortromme” 
for at man ikke parkerer, endsige sætter  
sine børn af ved Snur Om, eller med an-
dre ord i krydset ned mod Rønninge. Dette 
har hjulpet en del, men der mangler stadig  
lige det sidste, for at undgå farlige situatio-
ner, for såvel vores medlemmer, men også  

beboerne i området. Benyt i stedet sko-
legården, som også giver tæt adgang til  
banerne, hvis der ikke er plads ved klubhuset 
eller på hallens parkeringsplads.

Men til slut, vi i LIF lever og har det, ef-
ter omstændighederne rigtig godt, og ta-
ger udfordringerne som de kommer, hvil-
ket tjener alle til stor ros, såvel vores med-
lemmer, men også forældrene til børn i vo-
res ungdomsafdelinger.

Med dette vil jeg ønske alle en rigtig god 
jul og et godt nytår, nu hvor tiden for dette 
jo nærmer sig med hastige skridt. 

Sv.O. Hansen 
Formand

Tlf. 40 97 57 65
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Tryk:
Deslers Grafisk Hus

Oplag: 2.800 stk. 

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

Deadline til næste  
nummer:
Ultimo april 2021

www.langeskovif.dk

L·I·F

v/Thomas Kirk
Odensevej 1

 Tlf. 65 38 13 46

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

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

Industrivej 7 • 5550 Langeskov

info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

Tlf. 70 23 13 50

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

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk

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

Håndværkervej 1

5550 Langeskov

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk

langeskov@danskoutlet.dk

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

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



8

SENIORFORMANDEN

rt aktivit

VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:

VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:

VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:

Herreseniorafdelingen kom, ligesom så 
mange andre, endelig tilbage på fodbold- 
banerne i august efter, hvad der føles som 
en uendelig lang corona-pause. 

Den lange pause skulle dog ikke vise sig 
at være noget negativt for seniortruppen i 
LIF. Aldrig har der været så stort fremmøde 
til alle træninger som det har været tilfæl-
det efter corona-pausen. Til første træning i 
august mødte ikke mindre end 35 mand op 
for at spille fodbold på anlægget i LIF. Og 
selvom temperaturen er faldet meget siden 
den varme august har der alligevel været 
30-35 mand til træning, konsekvent, hver 
gang. Blot et par gange har vi måtte nøjes 
med 27-28 mand til træning. En luksus som 
ikke mange hold kan prale med. 

Det har også sat trænerne Mads Jensen 
og Casper Lillesø på prøve med så mange 
mand til træning.

Casper Lillesø der er ny mand ved roret 
som cheftræner for Hold 2. Casper har i fle-
re år været omkring Hold 2 og seniorafde-
lingen som assistenttræner og har derfor få-
et chancen som cheftræner efter at Kasper 
Bærentsen sagde tak for denne gang i LIF 
tilbage i sommers.

En stor tak skal lyde til Kasper Bærentsen 
for det stykke arbejde han har leveret 
i hans tid som træner. Hans faglige som 
personlige kvaliteter vil uden tvivl blive 
savnet og hans høje humør har allerede 
været savnet i denne halvsæson. Held 
og lykke til ham i hans nye trænerjob i  
Tårup og forhåbentlig et ’på gensyn’ som 
LIF-mand.

Med 30-35 mand til træning og endnu 
flere der er klar til at spille kamp i week-
enderne har der været behov for ekstra 
hjælp og mandskab både på trænings- 
banen og til kamp. Til træning har  
holdleder Thomas Jørgensen og holdle-
der/ assistenttræner for Hold 2, Michael 
Kjærulff, været rigtig gode til at give en 
tiltrængt hjælpende hånd med. 

I forhold til kamp har herreseniorafdelin-
gen startet et tredje seniorhold op igen. 
Her har en af truppens egne aktive spillere, 
Martin Kliver, taget arbejdshandskerne 
på og trådt til som træner. Martin har både 
ageret som spillende træner og som al-
mindelig træner i denne forbindelse, 
hvilket har været afgørende for at alle 
mand i seniortruppen har haft mulighed 
for at spille fodboldkampe regelmæssigt. 
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www.langeskovfodterapi.dk - Tlf. 40 23 65 66

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

Farveboks
Logo
Tekstboks
Streg

Nyborg Afdeling
Nørregade 2
5800 Nyborg
Telefon 45 12 51 10

Langeskov
Fysioterapi

v/ Gitte Skræm 
& 

John Jacobsen

Odensevej 27
5550 Langeskov

Telefon 65 38 24 46

Så god en træningskultur sætter også sit 
præg på den fodbold der bliver spillet på 
seniorholdene. 

Hold 1 startede sæsonen som lyn og tor-
den. ”Sejr avler sejr” blev der sagt af 
Mads Jensen og sejre er der i sandhed 
kommet. 8 kampe skulle der gå af den  
nuværende sæson før Hold 1 skulle  
støde på et nederlag. En fremragende 
start og efterfølgende gode resultater 
mod puljens tophold sender 1. holdet 
på vinterpause på en 2. plads, 
blot 1 point fra puljens absolutte 
topplacering.

Lidt anderledes har resultaterne været 
for Hold 2. Med mange nye seniorspille-
re, der lige er rykket op fra at være ung-
domsspillere samt ny cheftræner, har de  
kæmpet lidt mere med deres spil. Med 

det sagt, har der været rigtig fine takter 
som bl.a. sås mod puljens nuværende  
nr. 1, Marienlyst, der med nød og næppe 
fik slået et velspillende Hold 2 med resul-
tatet 1-2. 

Håbet og målet for Hold 2 om at blive i  
serie 2 efter denne sæson ser også lovende 
ud, da de kan gå på vinterpause på den  
rigtige side af nedrykningsstregen. 

Alt i alt ser fremtiden og 2021 rigtig god 
og sund ud for hele herresenior-afdelingen 
i LIF. Både sportsligt og socialt såfremt 
corona ikke sætter en stopper for det hele 
endnu en gang.

Frederik P. Jensen
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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UNGDOMSFORMANDEN

Mon ikke den sædvanlige indledning på 
indlæg i denne tid er ”I denne svære  
Corona-tid…” Og jo, sådan kunne jeg  
også godt begynde mit indlæg, for det har 
bestemt stor betydning - også for LIF - at 
vi har den irriterende virus hængende over 
hovedet hele tiden. Når det er sagt, så må 
man også bøje sig i dyb respekt for alle 
de aktiviteter, kampe, stævner og træning, 
som en masse dygtige frivillige alligevel 
får gennemført i vores klub på trods af  
tiden. Så et kæmpe taknemmeligt corona-
kram til alle jer frivillige!!

U13 pigerne gik på græs i denne sæson for 
at afvikle deres første turnering som 8:8. 
Det gik rigtig godt, der blev kæmpet og 
scoret mål. Spillet blev også bedre og bedre 
i løbet af efteråret. Flot indsats af alle  
- både spillere og trænere. Vi har også  
fået tilgang på trænersiden - nemlig Martin 
Christensen. Hjertelig velkommen i LIF.

U15-pigerne stillede op som 11:11 her i  
efteråret. Det skulle prøves, og man må 
bare anerkende deres gejst, positivitet og 
holdånd - rigtig FARS-orienteret. Desværre 
var modstanden meget overvældende 
- og ikke mindst måtte man sande at  
truppen med 13-14 piger er lige en tand 

for lille. Det er nu tid til at slikke sårene 
og vende stærkt tilbage igen. Det gør de 
ved at tage en forårssæson som 8:8. Nadia 
og Tabita har arbejdet meget flot og enga-
geret med pigerne - og er bestemt med-
virkende til det flotte sammenhold, man  
oplever i truppen. De har nu begge beslut-
tet at holde en pause fra trænerarbejdet, 
men vi håber at se dem igen i LIF en dag. 
Tusind tak for jeres indsats for tøserne.   
Pigerne overtages af Aksel Schulz  
- velkommen til - og Jan Boye.

U15-drengene var også udfordret på  
antal spillere. De gjorde dog en flot figur i  
turneringen - og når det kneb med spillere 
til rådighed, så stillede u15-pigerne med 
3-4 tøser, som naturligvis hjalp deres  
kammerater. Tusind tak for det. Og tak til 
Caspar for din store indsats i en svær tid.

Vi var nødt til at trække vores u14-drenge-
hold i opstarten. Der var simpelthen ikke 
nok, der deltog, hvilket betød at dem, der 
var, fik en dispensation til at spille med 
vores u13. 

Hermed en kæmpe tak til forældrene for 
opbakning ved den manøvre - og ikke 
mindst til trænerne Rene, Casper, Emil 

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
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og Simon. Begge u13 hold spillede flotte 
kampe og u13M vandt simpelthen  
rækken. Det er meget meget flot - stort  
tillykke med det.

Den lille irriterende virus har selvfølgelig 
betydet, at der er ting i LIF, vi  
ikke kan i øjeblikket. Her tænker jeg på fx 
FARS-rummet, som er lukket indtil videre.  
Ligeledes måtte vi udskyde brunchen for  
træner/ledere og Boyes Pokaler. 

Lad mig også - på trods af hvor besværligt 
alt er blevet med mundbind og gud ved 
hvad - opfordre jer til at bruge vores  
cafeteriaforpagter Michael, når sulten  
melder sig. Det er helt klart vigtigt at 
handle lokalt altid, men i denne tid mere 

end nogensinde. Der er masser af sociale 
aktiviteter, som ikke er gennemført i 2020 
- og det vil naturligvis kunne mærkes i  
Michaels køkken.

Jeg er sikker på, at vi alle ser frem 
til den dag, hvor normaliteten vender  
tilbage, men indtil da, må man bare bukke 
sig i støvet for alt det, der alligevel bliver  
gennemført i LIF. Takket være alle vores 
fantastiske frivillige. 

Endnu engang: KÆMPE TAK TIL JER!

Hvileholmsvej 14
5550 Langeskov

lykra.dk

TLF. 20 25 26 80

Autodeko
Storprint
Design
Folietekster
Banner
Dekoration
Solfilm
Skilte
Bådnavne
Bryllupshjerter

Lykke 

Vi sætterprikken over i et!

Jesper 

Langeskov Begravelsesforretning

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

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

Samme pris døgnet rundt 
- kommer overalt

Hasse Østergaards 
Efterfølger

Fair og gennemskuelige priser 
Mindeværdig afsked 

Mindet lever

www.langeskovif.dk

Jan Boye, 
Ungdomsformand
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Unik Teamtræning for alvor

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

• Unikke teamøvelser, som 
direkte kan overføres til 
dagligdagen.

• Direkte kobling mellem  
teori, øvelse og dagligdag.

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

Search & Selection

ALT I HÅRDE 
HVIDEVARER

Vestergade 33 - Nyborg
info@hvidtogfritnyborg.dk

Tlf. 65 30 22 23

v/ JTC Nyborg ApS

Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk

www.langeskovif.dk
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Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S

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

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

Viljen til at gi’ dig en god handel! 

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

Vi gi’r dig Fyns bedste udvalg!

www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk 
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IAI CAMP 2020 IAI CAMP 2020
LØRDAG DEN 12. DECEMBER
SØNDAG DEN 13. DECEMBER

Hvad er IAI Camp 2020?
IAI Camp er et nyt tiltag i Langeskov IF, der skal være 

med til at styrke og dyrke fællesskabet på tværs af 
årgange og køn. Det er 2 sjove dage med fodbold og 

socialt samvær i verdens bedste fodboldklub

Hvem kan deltage?
IAI Camp er for U9 – U14 piger og drenge. 
Det er kun for Langeskovs egne spillere.

Pris kun 250,-
Dette inkluderer:

Frokost og aftensmad lørdag
Morgenmad og frokost søndag

Fed hoodie med navn, 
LIF logo og IAI logo til alle deltagere
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IAI CAMP 2020 IAI CAMP 2020
Camp Program
Lørdag
• Kl. 11.30: Tjek ind og info 
• Teknisk træning på tværs af køn og årgange
• Frokost 
 Byg selv kyllingeburger med 
 grøntsagsstave og saftevand
• Træningspas udendørs med egen årgang
• Omklædning og bad
• Kage og fælles aktivitet i klubhuset
 Eksempelvis banko eller quiz
• Aftensmad 
 Lasagne med salat og saftevand

• Kl. 19.00: Tak for i dag til U9-U11

• Workshop for U12-U14 drenge og piger, 
 hvor vi som klub bliver klogere på, hvorfor  
 det er sjovt at gå til fodbold, hvordan det kan  
 blive endnu sjovere, og hvad der er vigtigt for  
 dem i forhold til fodbold.

Kl. 21.00: Tak for i dag til U12-U14

 

Søndag
• Kl. 9.00: Fælles morgenmad kl. 9.00
 Cornflakes, franskbrød og juice

• Kl. 10.00-12.00: 
 Indendørstræning og futsal træning
 45 minutter med hver træningsform
• Omklædning og bad
• Frokost
 Byg selv cheeseburger 
 med pommes og saftevand
• Kl. 13.00: Forældrekaffe
• Kl. 13.30: Tak for denne gang

Tilmelding
Tilmelding skal ske via mail til:
børneformand Ulrik Sundahl Sørensen:
ulrik@dbufyn.dk 
Ved tilmelding oplyses følgende:
• Navn på spiller
• Årgang eksempelvis U11 piger
• Trøjestørrelse
• Navn der ønskes på trøje (kun 1 navn)

Betaling
Prisen er kr. 250,- pr. deltager.
Betaling via mobilepay: 732489
• Noter navn på deltager ved overførsel
Først når betaling er gået igennem er tilmelding endelig. 

Vi glæder os  til at se dig
 til nogle sjove dage i LIF.
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BØRNEFORMAND

Enorm aktivitet i børneafdelingerne 
Urene er stillet tilbage, bladene er begyndt 
af falde af træerne, temperaturen er dalende 
 og fodboldsæsonen går på hæld. 

I skrivende stund går vi den sidste weekend 
med udendørs børnestævner og -kampe i 
møde.

Det har været et meget anderledes efterår – 
ja i det hele taget 2020 – grundet Corona, 
men heldigvis har vi alligevel kunne træne 
og spille kampe og stævner.  

Jeg vil indledningsvis gerne rose alle  
forældre og ikke mindst alle vores træ-
nere og ledere for I fællesskab, at gøre det 
muligt, at vi på forsvarlig vis har kunne  
holde fodbolden i gang for vores kære børn. 

Der har været mange restriktioner, vi har 
skulle forholde os til. Først skulle vi træne 
i små grupper. Så blev det ændret til, at vi 
kunne træne og spille kamp på normal vis. 
Først måtte forældre ikke være til stede. Så 
måtte de godt, hvis de sad ned. 

Og sådan kunne vi blive ved. Uanset hvilke 
restriktioner og ændringer, der har været, 
så har I alle været omstillingsparate 
og samarbejdsvillige, og det har gjort, at 
vi har kunne sende vores børn trygt til  
fodbold. Det skal I alle have en tak for.

Nok om Corona og tilbage til fodbolden.
Med fare for at gentage mig selv, så er det 
en fornøjelse at se al den aktivitet, der er 
på vores anlæg. Der har været fuldt be-
sat på alle baner, når børneårgangene har 
trænet. Rent faktisk har vi stået med ud-

fordringer med for få mål og 5-mands  
baner. Det har været en positiv udfordring.  
Heldigvis har vi fået de ekstra mål og fået 
lavet nogle ekstra baner, så der var plads til 
optimale træningsbetingelser for alle.

Jeg vil i dette skriv gerne fremhæve  
vores yngste piger. Pigerne har oplevet en 
stor vækst i antallet af spillere her hen over  
efteråret. Et tiltag med åben træning for alle 
efterfulgt af lidt lækkert til ganen resulterede 
i en masse nye piger, der godt ville  
prøve kræfter med fodbolden. Dejligt med  
lidt alternativ tankegang i forhold til at få  
rekrutteret nye spillere. Heldigvis er pigerne 
også blevet hængende, hvilket er yderst  
positivt. Det er noget af en solstrålehistorie. 

John Christensen kan jeg heller ikke helt 
komme udenom at nævne. John, der er ansat 
ved DBU Fyn, er tilknyttet Langeskov IF 
som sparring for vores trænere. Han har 
igennem hele efteråret været at finde på  
anlægget. Her har hans rolle været at  
observere træning, træningskultur og  
supervisere vores mange trænere. Dette skal  
gerne medvirke til, at vi får endnu bedre 
træning i klubben. John vil også afholde et 
børnetrænerkursus i klubben i nær fremtid. 
Uddannelse, inspiration og supervision kan 
man aldrig få nok af. 

Vi har også sat et nyt skib i søen her i  
efteråret - IAI Camp 2020. Dette er en  
mini-træningslejr for vores U9-U14 piger 
og drenge. 2 dage med masser af fodbold og 
socialt samvær på tværs af årgange og køn. 
Campen afvikles den 12.-13. december. 
Læs mere herom andet steds i bladet. 
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Som nævnt indledningsvis så går sæsonen 
på hæld. I Langeskov er vi dog så  
privilegerede, at vi både har haltid til  
rådighed og ikke mindst en lækker  
kunstgræsbane samt græsbane med lys. 
Det betyder nemlig, at vi kan spille  
fodbold hele året rundt. Så sørg for at få 
jeres børn afsted til fodbold. Det er vigtigt 
for fællesskabet og det sociale.

Slutteligt vil jeg – selv om der er små 2 
måneder til – ønske alle børn, trænere,  
ledere og forældre en rigtig god jul samt et 
godt nytår. Vi ses på banerne!

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

Ulrik Sundahl Sørensen
Børneformand



Har du lyst til at blive 
støttemedlem i LIF eller 
vil du høre nærmere så kontakt:

Kristian Rasmusen: 
vedel@hotmail.dk

Henrik Sommerlund: 
info@sommerlundgrill.dk

Klubben har nu lavet et nyt koncept, 
som giver mulighed for, at alle 
kan blive støttemedlem i LIF.

Som støttemedlem bidrager du til det 
gode ungdomsarbejde der foregår 
i klubben, bla. vores FARS koncept  
" Fællesskab, Anerkendelse, Respekt og 
Sammenhold", som giver alle mulighed 
for at dyrke idræt, på tværs af forskel-
ligheder.

Et medlemskab koster kr. 1000,- for et 
år, og der bliver sat en tavle op på vores  
stadion hvor man får sit navn på.

Som medlem har man samtidig chancen 
for, at vinde gode præmier, da der bliver 
trukket lod blandt alle støttemedlemmer 
4 gange årligt.

20

BLIV STØTTEMEDLEM
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Tel. +45 6323 7070
Fax +45 6323 7060

www.lotusstoves.com

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

                                 Specialist i hele bevægeapparatet 
                                Kiropraktisk 

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

 

LANGESKOVLANGESKOV

L·I·F

OK - LIF.indd   2 27-04-2016   11:05:03
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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
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Følg os på facebook
facebook.com/

langeskovfodbold

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

VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

”STØT VORES 
SPONSORER 

- de støtter os!”
L·I·F

Tlf. 22 86 53 35

VI TROR PÅ  
NÆRVÆR

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

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

Langelinie 79  ·  5230 Odense M
Telefon: 66 13 03 31
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U8-U11 PIGER

I LIF har Kristian, og jeg den store fornøjelse 
af pigerne fra u-8 til og med u-11.

En flok glade og energifyldte piger, som 
står klar mandag og onsdag til en masse 
fodbold og leg med bolden.

I starten af denne sæson stod vi med kun 
7 piger i afdelingen. Vi valgte derfor at  
lave et socialt arrangement, og inviterede  
alle piger i Langeskov fra 1. til 4.  
klasse. Dette endte med en kæmpe succes,  
og resultatet er nu endnu flere glade piger i 
vores afdeling. Hele 21 skønne piger er nu 
en del af vores fælleskab.

Med så mange nye piger der er startet, har 
vi lært dem om fodbold gennem leg, og på 
kort tid kan vi se at de allerede har rykket 
sig rigtig meget. 

Vi har afholdt stævne hvor alle pigerne var 
med, og for mange af dem var det første 
gang. Alle piger havde det sjovt på banen, 
og der blev kæmpet til det sidste. De 7 piger 
som har gået til fodbold en del år efterhån-
den, klare sig så godt.

De kender efterhånden hinanden på banen 
så godt, at de også får en del sejre i hus. 

For at ramme alle pigerne på deres forskel-
lige niveauer, deler vi dem ind i grupper  
under træningen, så alle bliver udfordret der 
hvor de er udviklingsmæssigt. Det gør også, 
at vi kan se alle pigerne har rykket sig rigtig 
meget på fodboldbanen. 

Vi gør meget i at pigerne skal have det 
godt sammen socialt, og acceptere hinanden 
på kryds og tværs. På den måde er det  
også nemt, at have det sjovt sammen, selvom  
pigerne er på tre forskellige årgange. Vi  
opfordrer også alle pigerne til at gå i bad  
efter vores træning, for i omklædnings-
rummet har de mulighed for at få snakket 
sammen, og derinde har de virkelig nogle  
gode snakke og en masse grin. Hvilket styr-
ker deres fælleskab ekstremt meget.

På trods af covid-19 vokser vores pige- 
afdeling, og vi er altid klar til at byde endnu  
flere piger velkommen, i vores fællesskab. 

Mvh Sarah Hansen
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LIF STØTTELOTTERI

96 CHANCER FOR GEVINST!!

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

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

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

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

Industrivej 12 / 5550 Langeskov / www.iai.dk
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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

cipecare_123x88 annonce.indd   1 25/04/2018   08.12
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www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 
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www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22 

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

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60

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

”Man skal give 
sig tid til at 

have det sjovt!”
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U2-U5 PIGER & DRENGE

Leg og hygge

” Nu er alle kommet, I mangler bare mig, 
Richard!”. Ja kommentarerne er mange og 
sjove, når U2-U5 piger og drenge mødes 
til træning hver onsdag fra 16.45 – 17.30 
på vores kunststofbane. 

Fra den 7. november træner vi dog hver 
lørdag indenfor i den ”grønne” hal fra 
09.00 – 09.50.

Børnene skal lige være klar med støvler og 
drikkedunke først. Der bliver sagt hej og 
velkommen til alle, og så deles de, sam-
men med deres forældre, ud i hold til de 
forskellige stationer, som vi trænere har 
lavet til dem. 

Børnene ”leger” fodbold, og kan man ikke 
lige koncentrere ved ”stationerne”, så laver 
de noget andet, som f.eks. at gå på  
stregerne, skyde ”højdere”, lave fangehale 
leg ,der er fri fantasi. 

Ind imellem er der drikkepauser, og der bli-
ver fortalt små sjove historier af børnene, 
som f.eks. hvad de har oplevet i løbet af 
dagen, hvad deres bedsteforældre hedder, 
og hvor stærke deres far eller mor er, jo, jo, 
der bliver snakket. Når træningen er slut, 
slutter vi altid af med et High Five til alle 
børnene, dette for at slutte ordentlig af og 
se, om de har haft en god dag.

Engang imellem falder der også en is  
eller flødebolle af, og der uddeles medaljer 
til hver spiller ved sæsonafslutning for god 
holdindsats. 

Er der børn og forældre der kunne få lyst 
til at deltage i træningen og samværet, 
sammen med os trænere, så kontakt Jane 
på tlf. 21390523.  Vi glæder os til at jer.
     
På U2-U5 afdelingens vegne  
Nicklas, Jette og Jane
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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

      
     

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

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

Uforpligtende
prisforespørgsel

Værksted på
abonnement

Salg af biler,
samt finansiering

66 15 41 00

ohabiler.dk
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TENNISUDVALG

Udendørs tennis 2020
En super udendørssæson for vores  
Tennisafdeling er ved at gå på hæld.   
Super sportslige præstationer og stigende 
antal medlemmer skaber stor optimisme 
for vores afdeling.  

Desværre blev Covid-19 igen, synderen 
for mange ændringer på en ellers god sæ-
son.  Der kom stor fokus på vores træ-
ninger, da vi måtte sørge for at alle ret-
ningslinjer blev overholdt, primært da 
vi i starten skulle sørge for max 10 
pers. På anlægget af gangen.  Gene-
relt har vi haft stort fremmøde på al-
le vores 3 træninger. Både hos børn,  
motionister og de øvede har Carsten som 

træner og Jens og Simon som hjælpetrænere, 
sørget for flot fremmøde og super gejst 
ved hver træning. Vi kan alle glæde os til 
næste sæson starter, da Carsten har indvil-
liget i at stå for trænerposten i 2021 også. 

Holdturneringerne
Langeskovs første hold viste stilen frem, 
og vandt alle 5 kampe og dermed vandt 
3. Div. Fra øverste skammel kan de nu se 
frem mod nogle seriøse udfordringer, da 
fremtiden nu hedder 2. Div.

2. holdet i Liga3 havde det sværere, men 
nåede at rage en 4. plads ud af 6 hold til 
sig. Motionsholdet klarede 2 sejre ud af 
18 kampe, vi satser på et bedre 2021.



31

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov

Tlf./Fax 65 38 22 22

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

Dame Fyns-serie holdet imponerede også, 
men måtte se sig slået på målstregen, og 
måtte nøjes med 2. pladsen, øv.

DTF Cup
Jonas og Grith repræsenterede LIF ved f 
inalestævnet i Kolding. Her kunne de 2 
LIF’ere tage af sted med en 2. Plads i  
mix-double og en 1. plads i Herresingle. 
Flot indsats! 

Klubmesterskab
Efter et lidt intest program, uden doubler, 
kunne de 3 vindere findes.  Oliver Weeks 
blev klubmester i børnerækken,  Mette  
Honoré løb med titlen hos kvinderne og 
Henrik Bækkelund løb med titlen for  
herrerne.  

Øvrigt aktiviteter 
Nettene er nedtaget for i år, minus bane 1. 

hvor der stadig kan spilles lidt tid endnu.
Vi undersøger i øjeblikket mulighederne 
for 2 Padel-baner i Langeskov.  Vi har 
spurgt på FB-siden ”Det sker i Lange-
skov”, og her var der stor opbakning fra 
de medlemmer der er på FB siden.  Vi har  
indhentet tilbud på etablering af baner, samt 
undersøger i øjeblikket mulighederne for at 
søge fonde/tilskud.

Vi må desværre sande at vi må aflyse  
Jule-tennis, pga. af de nye Covid-19  
restriktioner.

Vinteren 2020
Vi håber igen at kunne gennemføre skum-
tennis i hallen. Skumtennis starter op  
onsdag i uge 43 fra 20.00 – 22.00.

Brian Nørgaard
Tennisudvalget




