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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 299,-
Op til 130% 
prismatch

Vi matcher prisen og giver 
yderligere 10-30% rabat!

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

på et af vores værksteder.

Eget skadecenter

SERVICEEFTERSYN
FRA KUN 899,-

+

RESERVEDELE

3 ÅRS GARANTI

OP TIL

130%
PRISMATCH

TRUSTPILOT,  
GOOGLE, FACEBOOK

FORDELSVÆRKSTED

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 7-18, fredag kl. 7-17

Nyborgvej 427
Odense SØ

odense@autohusetfyn.dk

Svendborgvej 84
Odense S

hjallese@autohusetfyn.dk

Marslev Stationsvej 1
Marslev

marslev@autohusetfyn.dk

Odensevej 35
Langeskov

langeskov@autohusetfyn.dk
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Udendørssporten kører, heldigvis, igen for alle

Ingen hverken kan eller skal være i tvivl 
om, det er og har været en meget mærkelig 
tid vi, grundet Covid 19, har måttet agere 
i. De mange restriktioner har betydet, at vi 
måtte holde pause fra al fodbold- og ten-
nisspil fra lige før jul, indtil omkring 1. 
marts. Det har også betydet, at vi, indtil 
dette skrives heller ikke har kunnet benyt-
te vores klubhus, til omklædning og socia-
le aktiviteter. Men, som det ser ud lige nu, 
så er der et stort lys forude, vi har haft liv 
på vores dejlige anlæg lige siden opstarten, 
og vi er sågar også kommet i gang med at 
spille fodboldkampe, og snart følger ten-
nis efter. 

Mht omklædningsfaciliteter og brug af 
klubhuset generelt, er der også lys for-
ude. Vi forventer nemlig når dette læses, 
at vi igen må tilbyde omklædning og bad, 
i klubhuset, dog selvfølgelig med retnings-
linjer, der skal følges. Desuden ser det i 
myndighedernes udfasningsplan, omkring 
det udendørs forsamlingsforbud, ud til, at 
dette løsnes gradvist, således vi fra den 21. 
maj må være op til i alt 100 personer sam-
let til hver aktivitet, kamp eller trænings-
gruppe og ”Det lille forsamlingsforbud” 
ophæves helt udendørs fra den 11. juni, så-
ledes vi igen kan byde alle, der lyst vel-
kommen på vort dejlige anlæg.

Ingen skal være det mindste i tvivl om, vi 
virkelig har savnet livet fra tilskuere og 
forældre på vores anlæg.

Generalforsamlingen snart på vej …
Normalt hedder det sig, at Danmark er Ge-
neralforsamlingernes Land, hvilket vi af

gjort kan være stolte af, idet dette jo, bl.a. 
dækker over et kæmpe stykke frivilligt 
arbejde over det ganske land. Men pga 
ovenstående situation med Covid 19 re-
striktioner, har der ikke været mange af 
slagsen i år, selvom langt de fleste jo ple-
jer at blive afholdt i begyndelsen af året. 
Således også for vores vedkommende, 
hvor vi, indtil flere gange, har måtte ud-
sætte vores af slagsen. Men også her lys-
ner det, på vores næste bestyrelsesmøde, 
hvor vi atter må samles fysisk, efter flere 
møder på det virtuelle plan, regner vi med 
vi kan finde en dato for afholdelsen, der 
også står til troende. 

Udskydelsen af generalforsamlingen har 
bl.a. betydet, at vi i bestyrelsen har sagt 
farvel til vores børneformand og tennis-
formand, så lige pt kører vi med vakanter 
på disse poster. Vi takker Mette og Ulrik 
for indsatsen. 

Når vi snakker generalforsamling, kan 
jeg allerede nu godt løfte sløret for, at vi, 
lidt modsat den generelle tendens i sam-
fundet, kan sige, at vi kommer ud af 2020 
med stort samme antal medlemmer som 
året før. Dem der ikke længere er med-
lem af LIF kan vi stort set ikke henføre til 
Coronanedlukningen, ligesom vi også har 
fået nye medlemmer i den, nok så kede-
lige, tid. Desuden har vi også økonomisk 
klaret os fornuftigt igennem, hvilket vi, 
selvsagt, også er meget glade for.

Parkeringsforholdene i  
og omkring vores anlæg
Ingen hverken skal eller kan være i tvivl 
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om, at vores parkeringsforhold omkring 
idrætsfaciliteterne i Langeskov, altså 
haller og det udendørs anlæg, langt fra 
er at betegne som verdens bedste. Vi 
håber vi kan få kommunen i tale om-
kring forbedrede forhold omkring det-
te. Når dette læses er testcentret for Co-
vid 19 lagt om bag hallerne, altså i for-
bindelse med vores, i forvejen, meget 
sparsomme adgangs- og parkeringsmu-
ligheder. Vi har helt klart stor forståel-
se for, at vi skal teste så meget som mu-
ligt, og man kun kan benytte de forhån-
denværende forhold, men trafikken på 
testdage til og fra testcentret gør, at det 
bliver utrygt for vores børn, at færdes i 
området. Fint nok, som kommunen og-
så skriver på sin hjemmeside, at det er 
forbeholdt gangbesværede at benytte 
sig af parkeringspladserne ved klubhu-
set. Men sagt lige ud, så er der ”virke-
lig mange gangbesværede”, som benyt-
ter testcentret.  Mit opråb må derfor væ-
re, der bliver sat nogle synlige skilte op, 
som viser vej til testcentret, men som 
også fortæller, at man, hvis man ikke er 
gangbesværet, benytter parkeringsplad-
sen foran hallen. Alt andet gør de ka-
otiske situationer vi i forvejen kender 
fra almindelige trænings- og kampdage, 
meget, meget værre. 

Håbet er helt klart, at vi på sigt får gjort 
noget ved parkeringsforholdene i områ-
det. Når jeg så er ved parkeringsproble-
merne, så gentager jeg gerne opfordrin-
gen om, at vores medlemmer ikke be-
nytter krydset ved Snur Om, Rønnin-
gevej, Stavnsagergyden og Tværgyden 
til hverken parkering eller afsætning af 
børn. Brug i stedet evt. skolegården, det 
er stort set lige så tæt på, og giver langt 
mere overskuelige og mindre farefulde, 
forhold for alle.

Stor aktivitet i mindre grupper
Selvom udendørssporten har været luk-
ket ned i starten af året, så har det ikke 
betydet, der ikke er sket noget på anlæg-
get og i klubhuset. Således har vores se-
niorspillere i fodboldafdelingen, i mindre 
grupper, været meget aktive omkring be-
skæring af hegn, mv, og vi har fået ryd-
det ”torneskråningen” over mod skolen 
og bag strandhåndboldbanerne, sidst-
nævnte område i samarbejde med BR 66. 
Desuden er der blevet malet rigtig meget 
i klubhuset, gangen ved kiosken er blevet 
helt forandret med bænke og et bord, og 
seniorerne har selv bekostet, både øko-
nomisk og arbejdsmæssigt, at ”deres om-
klædningsrum”, rum 8, har fået et helt 
nyt look, som er et superligaomklæd-
ningsrum værdigt.

Så ikke noget at sige til, at vi glæder os 
til ”at blive normale” igen, så vi kan præ-
sentere de mange nyskabelser for alle, og 
vi igen kan nyde det sociale samvær i ful-
de drag, hvilket jo klart er og bliver en 
del af vores FARS-principper – FÆLLE-
SKAB, ANERKENDELSE, RESPEKT 
OG SAMMENHOLD.

Jeg glæder mig til vi ses på vores dejlige 
anlæg og i vores dejlige klubhus

Sv.O. Hansen 
Formand
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Tlf. 40 97 57 65
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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:
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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 oktober 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
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SENIORFORMANDEN

2020 sluttede for seniortruppen med 
hold 1 befindende på rækkens 1. plads 
og hold 2 på den rigtige side af nedryk-
ningsstregen. En halvsæson der i den 
grad fortjente at blive fejret med et brag 
af en fest, som truppens bødekasse og-
så normalt er garant for at få stablet på 
benene. Men med lukkede værtshuse og 
en corona-situation der ikke indbød til 
de store festligheder, valgte seniortrup-
pen at bruge penge på noget så fornuf-
tigt som jeg ikke mindes at have set før. 
Hvad der startede som en sjov tanke om, 
hvordan et flot omklædningsrum kun-
ne se ud, gik hurtigt fra tanke til hand-
ling. Ikke mange dage skulle der gå før 
holdleder, Thomas Jørgensen, havde teg-
ninger og budgetter på et total renove-
ret omklædningsrum på plads. De teg-
ninger skulle ligeså heller ikke ligge på 
bordet længe før seniortruppen blev eni-
ge om at dét var hvad bødekassens kro-
ner og ører skulle bruges på i denne om-
gang. Thomas tog arbejdshandskerne på 
og truppen hjalp til hvor vi kunne, for at 
gøre 8’eren til et flot omklædningsrum.

I skrivende stund er gulvet i 8’eren ikke 
mange uger gammelt og omklædnings-
rummet er dermed klar til at for alvor 
blive taget i brug når coronaen igen til-
lader det. Her skal lyde en tak til Klaus 
Brandt, der i den forbindelse har sørget 
for at gulvet er i lige så høj klasse som 
resten af omklædningsrummet. En helt 
enorm tak og meget meget mere til skal 
også lyde til Thomas Jørgensen. Hav-
de det ikke været for ham og hans flot-
te arbejde var idéerne om et nyt omklæd-
ningsrum nr. 8 nok ikke blevet til meget 
mere end blot tanker og idéer. Resulta-

tet er næsten ikke til at tro. Med fjern-
syn, spillerbåse og meget mere kan man 
roligt sige, at flottere omklædningsrum 
skal man lede længe efter. Forholdene er 
i hvert fald på plads til mange hyggeli-
ge timer når både seniorer, børn og un-
ge igen kan benytte klubbens omklæd-
ningsrum.

Sportsligt går seniortruppen en spæn-
dende tid i møde. Hold 1 startede året 
med lyn og torden, da Sanderum blev 
slået 11-0 i årets første turneringskamp 
og ligger dermed fortsat i rækkens ab-
solutte top og kan selv afgøre om de 
skal rykke op i serie 1 til sommer. Hold 
2 der ligger på den rigtige side af ned-
rykningsstregen ser også ganske loven-
de ud. Et hold 3 er der stadig behov for. 
På trods af corona og i modsætning til 
så mange andre fodboldklubber, kan vi 
i LIF glæde os over, at vi har oplevet en 
tilgang af nye om gamle spillere og sam-
let set står med en større trup i 2021 end 
vi gjorde i 2020. Et rigtig fint bevis for 
at de ting der bliver gjort i LIF virker 
og fællesskabet fortsat er med til at lok-
ke nye folk til klubben. Om de sportsli-
ge resultater fortsat vil komme, må ti-
den vise.

Frederik P. Jensen
Seniorformand



9

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

Langeskov
Fysioterapi

v/ Gitte Skræm 
& 

John Jacobsen

Odensevej 27
5550 Langeskov

Telefon 65 38 24 46

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

L·I·F

Alt til dit byggeri
Industrivej 15 - 5550 Langeskov - Tlf. 65 38 16 22
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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

”STØT VORES 
SPONSORER 

- de støtter os!”
L·I·F
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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

Restriktionerne i vores samfund for at 
bekæmpe den notoriske epidemi, skab-
te selvfølgelig lidt bange anelser i vo-
res klub, da tiden nærmede sig for opstart 
af fodbolden. Heldigvis kunne LIFs hold 
komme i gang på vores kunstbane ret hur-
tigt - dog i opdelte zoner og med et sam-
lingsforbud på 25. Igen viste både træne-
re, ledere og spillere - samt forældre det 
fornødne samfundssind og overholdt disse 
begrænsninger samtidigt med at klubbens 
mange børn og unge fik masser af udvik-
lende og sjov træning.
En stor tak skal lyde til alle i klubben som 
gjorde deres til at det hele kunne gå op.

En vigtig del af det at være medlem af et 
fællesskab er naturligvis de sociale tiltag 
udenfor banen. Det har ikke været muligt 
at arrangere disse det seneste år, men vi 
håber at vi kan se ind i et efterår, hvor dette 
måske bliver muligt. Et stor arrangement 
som vores Camp, som skulle have løbet af 
stablen i december måtte aflyses - den bli-
ver dog gennemført sidst i 2021 - såfremt 
samfundet er åbent. Alle de tilmeldte vil 
modtage mail fra mig inden sommerferien 
om de ønsker at beholde deres tilmelding 
eller om de vil have pengene retur. 

Ligeledes har vi nu måttet skubbe Pige-
raketten 2 gange - den er nu reserveret til 
august måned, hvor vi satser på, at forsam-
lingsrestriktionerne er fjernet, så vi kan 
gennemføre den traditionelle tur ud i rum-
met for pigerne i byen.

Og så tænker jeg, at der ligger en del 
biografture, bowlingture, stadionbesøg og 
hvad ved jeg og venter på, at forældre og 
trænere igen må arrangere det 

- Og ikke at forglemme vores IAI-Cup, 
pinsestævnet - som vi også glæder os me-
get til at kunne arrangere igen, når verden 
er en smule mere normal.
I både børne og ungdomsregi kan vi også 
byde velkommen til nye trænere - eksem-
pelvis er Daniel Esbjerg kommet til hos 
vores u8-drenge. Hos de mindste piger er 
Mathilde Helmer startet som hjælper. 

Hos vores ældste drenge er der også kom-
met et nyt trænerteam. Henrik Rudbæk - 
en gammel kending i klubben - har over-
taget kommandoen sammen med en også 
gammel LIF’er nemlig Tobias Tranholm. 
Så velkommen til alle nye trænere/ledere 
i vores klub.

Ligeledes skal der lyde en kæmpe tak til 
klubbens frivillige dommere. Der er ikke 
så mange, som engang, men dem vi har 
yder en fantastisk indsats for at gennem-
føre kampe på vores anlæg. Jens Bager er 
den dommer med suverænt flest kampe i 
LIF - en stor tak til dig for dit engagement. 

Jeg vil sige en stor og hjertevarm tak til al-
le de frivillige i LIF. Klubben kan kun ek-
sistere, fordi vi har jer. Tak til trænere, le-
dere, koordinatorer, hjælpere og opbak-
kende forældre. Tak for jer.

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

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

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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TEKNIK- & MÅLMANDSTRÆNING

I efterhånden mange år har der været et 
ekstra tilbud for klubbens børne- og ung-
domsspillere om en ekstra træning en 
gang om uge. Dette har kørt forskellige 
dage, men de sidste par år har det været 
fast om torsdagen fra kl.17-18. Det gæl-
der for årgangene U10-13. Her er drenge 
og piger velkomne til at møde op til en 
træning, hvor fokusset er på de helt små 
detaljer og hvor der virkeligt bliver nør-
det igennem. Det være sig den lille be-
vægelse, den lille ændring i sparkefo-
den eller støttebenet etc., der i sidste en-
de forbedrer spillernes evner på banerne. 

Det er frivilligt om man vil deltage, kra-
vet er dog, at det ikke må gå ud over 
spillernes almindelige træning samt at 
man kommer for at lære. Børnene er al-
tid top motiveret og villige til at lære. 
Der er plads til grin og sjov, men seriøsi-
teten er altid i top når øvelserne foregår. 

Det seneste års tid har der også været 
koblet målmandstræning på om torsda-

gen. Børne- & ungdomsholdenes mål-
mænd har således fået tilbuddet om en 
masse læring, i et godt og trygt lærings-
miljø, som klubbens tidligere første-
holdsmålmand, Peter Vestergaard, står 
for. Her bliver der trænet målmandstek-
nik, kasteteknik, sparketeknik og me-
get mere. Børnene er på og meget moti-
veret. Det har indtil videre været en stor 
succes. 

Det hænder også, at en del af målmands-
træningen bliver inkluderet i tekniktræ-
ningen når der trænes afslutninger el-
ler spil hos markspillerne.  Alt i alt er 
vi meget glade for, kunne give børnene 
dette ekstra tilbud samt at de også tager 
imod det med åbne arme. Et andet vig-
tigt element er også, at børnene udvikler 
nye kammeratskaber på tværs af årgan-
gene. Alt dette håber vi forsætter man-
ge år endnu. 

Peter og Pelle 
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LAD OS SAMMEN 
SÆTTE TRYK PÅ 2021

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  OG DIGITALTRYK · EMBALLAGER 

3D DISPLAYS · SKILTE · AUTODEKORATION OG MEGET MERE...

Kontakt os til din næste grafiske løsning
Tlf. +45 64 71 48 09 · info@deslers.dk · www.deslers.dk
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AKTIVITETSUDVALGET

Som vi alle ved har Aktivitetsudvalget lig-
get stille det seneste år pga. Covid- 19, 
men efter at der stille og roligt bliver åb-
net op så dukker arbejdsopgaverne i ud-
valget også op igen.

Da Borgerforeningen i Langeskov plan-
lægger Langeskov kræmmermarked, så 
bliver der igen i år brug for hjælpere 
til at dække LIF’s vagter, og derfor  
opfordrer vi alle, der har lyst til at hjæl-
pe på markedet, til at kontakte udvalgs-
formanden på tlf. 72 53 24 02, eller mail:
info@sommerlundgrill.dk og få en aftale 
om en vagt, således klubben kan få dæk-
ket de vagter der er mulighed for.

Bierfesten i Rolfhallen ser også ud til at 
kunne blive til noget og udvalget om-
kring Bierfesten er allerede i fuld gang 
med planlægningen af festen, og vi hå-
ber på at rigtig mange har lyst til at bak-
ke op om projektet så vi kan få et brag 
af en fest.

Aktivitetsudvalget har altid brug for go-
de ideer til aktiviteter der kan være med 
til at udbrede det sammenhold vi har i 
klubben, så har du nogen gode ideer til 
aktiviteter så kom endelig med dem.

Aktivitetsformand  
Henrik Sommerlund
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FODBOLD FITNESS 
I LANGESKOV IF

Kom i form med sund, sjov  
og social træning!

Fodbold fitness er et tilbud for kvinder 
på +25, hvor formålet er fokus på mo-
tion og bevægelse, men hvor det sociale 
fællesskab før, under og efter træning 
er det bærende element.

Måske har du ALDRIG spillet fodbold, må-
ske har du engang spillet, men gør det ikke 
længere. Med Fodbold Fitness får du mulig-
hed for at lege dig i form, mødes med andre 
kvinder og kombinere motion, trivsel og  
socialt samvær.

Tid: Mandag kl. 19.00 - 20.30

Sted:  Børmosevej 5, 5550 Langeskov

Kontakt:  
 Lene
 Tlf. 51 17 33 59 
 Camilla Feldskou 
 Tlf. 51 88 16 10

Bliver du vild med træningen, 
koster et medlemsskab: 200 kr. / halvår.

Læs meget mere om Fodbold Fitness på:
www.bevaegdigforlivet.dk/fodbold

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!



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

For bare kr. 500,- om året 
kan du støtte ungdomsarbejdet  

i Langeskov Idrætsforening
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. 500,- for et 
år, og der bliver sat en tavle op på vores  
stadion hvor dit navn kommer på.

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

20
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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
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22

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

Kerteminde tlf. 88 32 30 50
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Følg os på facebook
facebook.com/

langeskovfodbold

”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

·  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
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U10 DRENGE

U10 årgangen består af 16 fodboldglade 
drenge, som altid er i højt humør og hygger 
sig med fodbolden og hinanden. Der er stor 
opbakning til træning, kampe og stævner. 

Holdet spiller 5 mands fodbold og har næ-
sten hver weekend 2 hold afsted. Det ene 
hold spiller turneringskampe i A-rækken, 
mens det andet hold spiller stævner i C-
rækken. 

A-holdet sluttede på en flot 3 plads i efter-
årssæsonen og havde en rigtig god udvik-
ling hen over efteråret. Der blev i alt an-
vendt 10 spillere, hvilket er yderst glæde-
lig i forhold til at denne årgang skal spille 
8 mands fodbold efter sommerferien. Det 
er godt både for udviklingen af spillerne 
samt sammenholdet på årgangen. Holdet 
er igen i foråret med i A-rækken og er og-
så her kommet flot fra start. 
C-holdet spiller stævner hver søndag, hvor 

der typisk spilles 3-4 kampe af 2 x 10 mi-
nutters varighed, så også her bliver der 
spillet masser af fodbold og børnene er 
som oftest godt trætte i den sidste kamp, 
men viljen og lysten til fortsat at kæmpe 
for hinanden og give sig fuldt ud er en for-
nøjelse af se. Blandt disse spillere er ud-
viklingen også meget positiv og humø-
ret er højt.  

Som følge af corona tiden, har de sociale 
arrangementer været svære at afholde og 
især har vi savnet IAI Cup, som forhåbent-
lig er kørende igen i år 2022. Det blev dog 
til en biograftur samlet for hele årgangen 
tilbage i november, hvor dette var muligt 
og tilladt. Sammenholdet er stærkt på hol-
det, så vi håber det snart igen er tilladt at 
lave sociale arrangementer, så det kan styr-
kes yderligere. De knap 3 måneder uden 
fodbold, som følge af corona nedluknin-
gen, var hårde at komme igennem både for 
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spillere og trænere, så det er dejligt igen at 
være på græs og nyde fodbolden sammen 
med drengene. Lysten til legen og hyggen 
med fodbold er stor for alle. 
Drengene har nu spillet sammen i mange 
år uden den store udskiftning, men der er 
selvfølgelig altid plads til flere drenge på 

holdene. Vi træner mandag og onsdag fra 
kl. 17-18.15, hvis nogen skulle have lyst til 
at spille med. 

På træner teamets vegne
Michael

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

facebook.com/
langeskovfodbold
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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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Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60

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

Alt til dit byggeri
Industrivej 15 - 5550 Langeskov - Tlf. 65 38 16 22

Kerteminde tlf. 88 32 30 50
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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

Uforpligtende
prisforespørgsel

Værksted på
abonnement

Salg af biler,
samt finansiering

66 15 41 00

ohabiler.dk
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Industrivej 12 / 5550 Langeskov / www.iai.dk

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov

Tlf./Fax 65 38 22 22

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

Udendørs tennis 2021

Vi er i gang!  Det er med en overordent-
lig stor optimisme vi kan sige at vi er i 
gang.  Banerne er blevet klargjorte, net-
tene og læhegn er blevet sat op, corona-
restriktionerne er lempede, alt tyder på 
at vi nu går ind i en klasse tennissæson.

Træning
Carsten Juhl vores cheftræner har allere-
de været i gang med at banke rust af vo-
res tennisspillere, og oplære nye talen-
ter.  Vi træner hver tirsdag på anlægget, 
tiderne er som følger.:

kl. 16.30 - 17.30 
Børne- og ungdomstræning 

kl. 17.30 - 19.00 
Motionister både herrer og damer 

kl. 19.00 - 21.00 
Herretræning, turneringsspillere 

Planen er at Carsten vil tilrettelægge 
hver træning, så man ved hvilket em-
ne der trænes hvilken træningsdag. Tjek 
LIF hjemmeside for info.

Der er rigeligt med plads til nye spillere, 
så mød endelig op til et par gratis prøve-
træninger, og se om det er noget for dig. 
Ketchere kan lånes i klubben. 
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TENNISUDVALG

Tennissportens dag
8. maj holdt vi tennis-sportens dag på vo-
res anlæg, et hyggeligt socialt arrangement 
som blev vel modtaget. En dag hvor alle 
tennisinteresserede kunne få lov at prøve 
kræfter med de gule bolde på det røde grus. 
Der var god opbakning til arrangementet i 
alle aldersgrupper.

Klubmesterskab
Traditionen tro, skal alle have en mulighed 
for at kunne kalde sig klubmester, hvilket jo 
giver håneretten over de andre i et års tid. 
Simon Brandt er derfor ved at få lavet pro-
gram over alle som pt. har tilmeldt sig klub-
mesterskabet.  Hvis man ikke har nået at til-
melde sig endnu, kan man prøve at kontakte 
os asap tlf nr. står på hjemmesiden, så vil vi 
prøve at få jer med i turneringen.

Turnering
Vi glæder os umenneskeligt meget til at få 
taget hul på en ny sæson, hvor vores bed-
ste hold skal prøve deres kræfter af i 2. Di-
vision.  Vores 2. hold spiller i Liga3, og vi 
har ud over det 2 herre-senior hold. Så ten-
nis skal der nok blive spillet på vores an-
læg.  Kom glad os støt vores dygtige spil-
lere, der vil være mulighed for at købe lidt 
koldt at drikke.

Diverse
Vores gamle havetraktor som bruges til at 
holde vores baner og anlægget i stand, blev 
mæt af dage. MEN vi har gennem et privat 
sponsorat kunnet investere i ny havetraktor. 
Jens og os andre siger tak. 

Tennisudvalget
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Børne- og ungdomstræning 
Tirsdag kl. 16.30 - 17.30

Motionister  
både herrer og damer 
Tirsdag kl. 17.30 - 19.00

Herretræning, 
Turneringsspillere
Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

FODBOLD & TENNIS OPSTART
FODBOLD TRÆNING

TENNIS TRÆNING

U5 MIX Årgang 2016/17/18
Onsdag 16.45 - 17.30
Jane Mose Hansen................................................ 21390523
Jette Pedersen, Niklas Pedersen

U6 MIX Årgang 2015/16
Onsdag 17.00 - 18.00
Jonas Rasmussen ................................................. 93933940

U7 MIX Årgang 2013
Tirsdag og torsdag  17.00 - 18.00
Kenneth Jensen .................................................... 31335325
Dennis Jacobsen ................................................... 61655581
Daniel Pallisborg

U8 MIX Årgang 2014
Mandag og onsdag 16.45 - 18.00
Christian Thrysøe .................................................. 28346677
Jesper Milde ......................................................... 41162556
Henrik Orleth........................................................ 30580005
Kristoffer Frandsen ............................................... 51152431
Michael Havmand ................................................ 61264963
Daniel Esbjerg, Nicki Bob Bloch

U9 drenge Årgang 2012
Mandag og onsdag  16.50 - 18.15
Jeppe Thielsen ...................................................... 20661238
Jasmin Prljaca, Jeppe Brandt

U10 drenge Årgang 2011
Mandag og onsdag  17.00 - 18.15
Michael Jensen ..................................................... 25446048
Daniel Schauer, Jens Rasmussen

U9-10-11-12 piger  Årg.  2009/10/11/12

Mandag og onsdag  16.50 - 18.15
Kristian Landmand ............................................... 24945021
Sarah Hansen ....................................................... 22903790
Amalie Vind,Mathilde Helmer

U12 drenge Årgang 2009
Mandag og onsdag  18.00 - 19.30
Caspar Christophersen .......................................... 28718824

U13 piger Årgang 2008
Mandag og onsdag  
18.00 - 19.15
Mads Karbo .......................................................... 26373085
Jens Rasmussen

U13-14 drenge Årgang 2007/08
Mandag og onsdag  16.30 - 18.00
Rene Elkjær .......................................................... 42244467
Emil Jensen, Casper Pedersen

U15 drenge Årgang 2006
Tirsdag og torsdag  17.00 - 18.30
Henrik Rudbæk .................................................... 27585110
Tobias Tranholm

U15 piger Årgang 2006
Mandag og onsdag  18.00 - 19.30
Aksel Schultz ........................................................ 60562507
Jan Boye ............................................................... 71785062


