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elvisaron@gmail.com   
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Tlf. 65 38 27 10    
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mr.pj96@gmail.com
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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,-

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

Langeskov:
Odensevej 35
5550 Langeskov

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

Hjallese:
Svendborgvej 84
5260 Odense S
hjallese@autohusetfyn.dk

HER FINDER DU DIT LOKALE VÆRKSTED
Se vores åbningstider for alle vores afdelinger på autohusetfyn.dk/kontakt

langeskov@autohusetfyn.dk

gratis dækhotel - til alle vores faste kunder*

+

TRUSTPILOT,  
GOOGLE, FACEBOOK

OP TIL

130%
PRISMATCH

RESERVEDELE

3 ÅRS GARANTIbilpleje



 

FORMANDEN HAR ORDET
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Vi er alle frivillige, i samme sags tjeneste, ikke ansatte

Et gammelt ordsprog siger, at efter regn, 
kommer sol, hvilket vi vel godt kan om-
skrive til, at efter nedlukningen af meget af 
idrætslivet, pga Covid-19, er alle igen i gang 
med idrætslige aktiviteter, både i haller og 
på udendørs anlæg. Dette gælder selvfølge-
lig også i LIF, hvor vores udendørs aktivite-
ter, godt nok ikke, har budt på samme ned-
lukninger, som for indendørssporten. Men 
alt andet lige, så betyder det også, at alle 
frivillige, i alle henseender igen, er i gang 
med at udøve ”deres job”.

I den forbindelse er det virkelig værd at slå 
fast, at uden frivilligheden, havde det dan-
ske samfund store problemer, således og-
så i LIF. En ting er nemlig givet, forenings-
livet i Danmark, og dermed også i vores 
dejlige klub, bygger på frivillighed. Så lad 
mig bare benytte lejligheden til at slå fast, 
at når man melder sig ind i LIF og for den 
sags skyld enhver anden forening, er man 
at regne som værende en del af denne klubs 
frivillighed. Vi bærer alle et ansvar for, at 
klubben fungerer. 

Hvor tit har vi ikke hørt udtrykket ”det må 
klubben klare”, ja selvfølgelig, men klub-
ben, det er os alle, aktive og forældre til 
børn i klubben. Derfor må jeg også sige, der 
er kun en vej, det er, at alle trækker i sam-
me retning, for at få tingene til at fungere. 
Naturligvis skal vi hjælpe hinanden, og na-
turligvis er der nogen der har mere tid til 
og interesse for arbejde, end andre. Dette er 
helt naturligt, men når det så er sagt, så er 
vi alle frivillige, ikke hverken ansatte eller 
professionelle. Vi klarer alle tingene på vo-
res egen måde og den måde vi føler 

er bedst for, at LIF kommer til at fungere. 
Dette faktum beder jeg alle om at respek-
tere, og i stedet for at sætte spørgsmåls-
tegn, så hjælp til med at få tingene til at 
fungere på bedste vis.

Heldigvis har vi rigtig mange frivillige 
i LIF, det være sig i dagligdagen i klub-
ben, ved arrangementer for klubben, så-
som Kræmmermarked, Bierfest, Stævner 
med meget mere. Men igen tvivl om, der 
også skal mange frivillige til, for at tin-
gene fungerer på værdig vis. Så min op-
fordring skal lyde, tænk over, næste gang 
du bliver spurgt om at give en hånd med, 
forsøg at skabe løsninger med egne in-
put på en eller anden måde, selvfølge-
lig gerne sammen med de øvrige frivil-
lige, i stedet for at overlade det hele til 
”klubben”.

Fremtidsdag for bestyrelsen  
13. november

Vi i bestyrelsen er selv med på, at der 
godt kan ske fornyelser og dermed en 
lettere tilgang til tingene for alle i LIF. 
Derfor har vi afsat en hel dag, lørdag 
den 13. november, hvor vi vil gå i dyb-
den med evt. muligheder omkring LIF nu 
og i fremtiden. Vi er allerede startet med 
at ”smide” en masse punkter, en brain-
storm, op på en tavle, så vi har noget at 
komme videre med den 13. Vi er fortrøst-
ningsfulde for det nok skal udmønte sig i 
noget positivt, men en ting er også givet, 
uden nærvær og fysisk tilstedeværelse i 
klubben, vil det ikke kunne lade sig gøre 
at drive en forening, som LIF.
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Derfor har vi stadig brug for frivillige, til 
alskens opgaver, nogen større end andre, 
men selv en ”lille hjælp” vil blive taget 
mod med kyshånd og med glæde fra ”klub-
ben”. Således vi får lettere ved at leve op 
til vores FARS-principper, som jo bygger 
på Fællesskab – Anerkendelse – Respekt 
– Sammenhold. Men også således tingene 
bliver delt ud på endnu flere hænder, så al-
le, med tilfredshed kan sige, nu har jeg og-
så løst en opgave for LIF, den klub jeg er 
en del af.

Mange bække små …

Skal jeg sluttelig lige dvæle lidt ved en 
ting, som også er væsentlig for en klub som 
vores, så er det økonomien. Vi har en gan-
ske sund økonomi, hvilket vel bedst bevid-
nes ved, at vi selv har, for en stor del, fi-
nansieret vores kunstgræsbane og lysan-
lægget på samme. Lysanlægget på tennis-
banerne er også en del af denne pakke, og 
det bliver det nok også, når vi, forhåbentlig 
indenfor den nærmeste fremtid, går i gang 
med at etablere Padelbaner.

Dette betyder også, at der skal en del penge 
ind i klubkassen, udover kontingentet, som 
vi stadig hæger om ikke blive af en sådan 
størrelsesorden, at man ikke har ”råd til” at 
være medlem i LIF. Vi er i den forbindelse 
mere end glade ved de mange ekstra ind-

tægter, der hvert år tilfalder klubben, ik-
ke mindst det rigtig store beløb, som vores 
sponsorer tilgodeser os med, hvilket selv-
følgelig også skal tilskrives vores spon-
sorudvalgsformands store entusiasme og 
energi. Med fare for at glemme nogle, vil 
jeg også gerne nævne ”De grønne Hjer-
ters” samarbejde med OK-Benzin, de fri-
villige hjælperes hjælp på Kræmmermar-
kedet og til Bierfesten, ligesom vi også har 
vores Lotterikort og vores Støttemedlems-
skab, hvis medlemmer kan ses på tavlen 
ved flagstangen ved klubhuset. Kort sagt, 
mange bække små, og større, gør en stor å. 
Desuden betyder det kommunale tilskud 
også en hel del, ingen tvivl om, vi er me-
get glade for samarbejdet med kommunen, 
både omkring pasningen af klubhus og ba-
neanlæg, dog kan vi ikke helt forstå, at vi, 
som det eneste idrætsanlæg i hele kom-
munen, selv skal varetage driften af vores 
kunstgræsbane, både fysisk og økonomisk, 
men nu er der valg, så, måske, er der også 
her lys forude.

Kan I alle, i og omkring LIF have en god 
jul og et godt nytår, vi nærmer os trods alt 
denne årstid.

Sv.O. Hansen 
Formand

Alt til dit byggeri
Industrivej 15 - 5550 Langeskov - Tlf. 65 38 16 22
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Tlf. 40 97 57 65
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VVS - Blik - Ventilation - Stål

Tlf.: 6598 1230
Medlem af:
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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 April 2022

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

En herreseniorafdeling som på man-
ge måder går på vinterpause på samme 
vis som det var tilfældet sidste år. Før-
ste skridt for nå ambitionen om serie 1 
er indfriet med en plads i det nye op-
rykningsspil. Et hold 2 der også ligesom 
sidste år går på vinterpause velvidende 
om at der skal kæmpes i det nye år, hvis 
det fortsat skal være et hold 2 i serie 2.

Hold 2 der har fået en ny mand i spid-
sen fra sommerens start. Casper Lillesø 
valgte at prøve andre veje ved sidste sæ-
sons udgang og hold 2 skulle på jagt ef-
ter en ny træner. En stor tak skal lyde til 
Casper Lillesø for hans rolle som træner 
og assistent i LIF. Både som ungdoms-
træner og de roller han de seneste år har 
haft omkring seniortruppen. Nogle sto-
re sko som skal fyldes ud og forhåbent-
lig bliver det til et ”på gensyn” til Ca-
sper i LIF-regi.

Til at udfylde disse sko har der væ-
ret mange navne oppe og vende. I som-
merpausens døende timer lykkedes det 
at lukke en aftale med en ”gammel” 
LIF’er. En mand der har trænet nogle 
af klubbens bedste ungdomshold igen-
nem tiderne, nemlig Rene West. For før-
ste gang prøver Rene kræfter seniorspil-
lere i træner-rollen og her efter vinter-
pausen kan det rolig siges, at denne op-
gave er der blevet taget hånd om, næ-
sten bedre end man havde turde håbe in-
den sæsonen. 

Så alt i alt ser det ganske lovende ud 
igen i år for seniorerne. At der igen er 
kommet liv i cafeteriet, er også noget 
der løfter humøret i hverdagen og spe-

cielt i weekender og til spisninger, som 
igen er blevet et succesfuldt indslag i af-
delingen. 

Med højt humør og lovende resultater 
skulle man tro at det var en afdeling der 
gik på vinterpause med armene over ho-
vedet. Det er også til dels sandt, men det 
er også med en opsang fra trænerteam 
og internt blandt spillerne, at der plads 
til forbedring i det nye år. 

Fremmøde til træning har i dette halvår 
ikke været til UG som ellers har været 
for vane i afdelingen de sidste mange år. 
Selv til kampe har der været problemer 
med at stille et hold 2 og i sæsonens sid-
ste kamp måtte der trækkes på et par tid-
ligere seniorspillere fra OB70. 

Ikke mindre end fantastisk er det, at 
der er nogle der har lyst til at hjælpe på 
tværs af afdelinger hold og alder, for at 
få spillet en god gang fodbold. Det er al-
le i truppen enige om, ikke er LIF-stan-
dard at vi med så mange medlemmer har 
problemer med at stille og det er også en 
af de store mål for det nye år, at det skal 
gøres bedre.  

Frederik P. Jensen
Seniorformand
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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

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

PEJSE & 
GAVER

Butik
Jernbanegade 16 

Langeskov     
Tlf: 24225599     

kontakt@dinpejs.dk

Åben
mandag – fredag 12-17:30

Lørdag 10-12

Følg os på         &       .         

Gratisuforpligtende 
rådgivning og tilbud
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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

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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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

Når vores landstræner, Kasper Hjulmand, 
skal sætte en label på den grundlæggen-
de årsag til, at vores landshold gør det så 
godt, så peger han blandt andet på alt det 
arbejde, der gøres ude i de små klubber 
ad frivillighedens vej. De frivillige er he-
le rygraden i vores nationalsport. Og de 
er hele rygraden i Langeskov IF.

Jer, der sætter tid af i jeres liv til at ska-
be en ufattelig mængde livsglæde på vo-
res grønne plæner, som trænere, som ko-
ordinatorer, som holdledere og som op-
bakkende forældre. Uden jer og den tid I 
sætter af, var tilværelsen fattig…

Som ungdomsformand ved jeg også, at 
frivilligheden kan være under pres. Man-
ge klubber oplever problemer med at få 
frivillige nok - og det gør vi også i LIF. 
Derfor er vi dybt taknemlige for jer og je-
res indsats.

I alle årgange har vi oplevet udviklen-
de træning, entusiastiske og velforbered-
te trænere, glade forældre, der klapper på 
livet løs ved kampe og stævner. Og in-
den træning om onsdagen sidder Mette 
og Rebecca klar i FARS-rummet med spil 
og saftevand. Og inden kampe og stæv-
ner har Svo og Lene gået flere kilometer 
med kridtvognen, så alle streger er mar-
keret. Og kampe og stævner kan ikke sæt-
tes i gang før der er skaffet dommere, der 
vil sætte tiden af til at dømme. Bestyrel-
sen har holdt møder, hvor de overordne-
de retningslinjer for klubben og alle aktø-
rer er gennemarbejdet. Vores sponsorfor-
mand bruger timevis af telefonsamtaler, 
kørsel og møder med forretningsdriven-
de. I alskens lokaler sidder aktivitetsfor-

manden og holder møde med frivillige, 
der knokler med Bierfest og kræmmer-
marked, hvor der skal besættes vagter og 
hjælpere. Tennisanlægget skal vedlige-
holdes og nye tiltag udtænkes mens med-
lemmer også skal guides og trænes. Vo-
res kasserer skal holde styr på regnskab, 
kontingentbetalinger, godtgørelser, afbe-
taling på lån og mange andre matemati-
ske udfordringer. Undertegnede skal hol-
de møder med trænere, lytte til både gla-
de og nysgerrige forældre, finde løsnin-
ger og afholde forældremøder - og skaf-
fe nye frivillige. Og i den lune stue sidder 
Christina og koordinerer dette blad I hol-
der i hånden nu.

Arbejdsopgaverne i vores lille klub er 
rigtig mange. Også mange flere end jeg 
lige har skitseret. Til gengæld er lønnen 
en masse glade børn, der flere gange om 
ugen kan møde op i en klub, som er klar 
til at modtage dem og som udelukken-
de består, fordi frivillige mennesker gør 
det muligt. 
Så tak, så inderligt tak til jer, der sætter 
tiden af. 

Lad os aldrig stå i en situation, hvor 
manglen på frivillige ødelægger den livs-
glæde, som LIF bringer til byens børn og 
unge og som I, kære frivillige, er fornem-
me ambassadører for.

Et blik udover de mange hold, vi har i LIF 
kan kun gøre en i godt humør. Vi er godt 
repræsenteret fra u2-5 og til u16. Og der 
er afviklet mange spændende kampe og 
stævner på anlægget dette efterår. Det er 
tydeligt at se, at trænere og ledere udvik-
ler vores børn og unge hele tiden. Og og-
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Jan Boye, 
Ungdomsformand

så på områder, hvor vi før var lidt udfor-
dret går det så flot fremad. Vores afdeling 
med u16 drenge vokser og de vandt deres 
pulje i år. Pigerne hos u8-10 vokser og-
så og vores u14 piger holder skansen og 
møder flot op til træning og kamp. Rene 
og Emil har også godt tag i vores u14-15 
afdeling, hvor aktive forældre ikke blot 
bakker op, men vil gå ind i en planlæg-
ning af en tur til Italien til næste efterår.

Vores mange spillere på børneholdene ny-
der også deres træninger og de deltager 
i mange stævner - både på udebane og 
hjemme. Aktivitetsniveauet hos de hold - 
og deres trænere, koordinatorer og foræl-
dre - er meget imponerende.  

Alt i alt må man sige, at LIF er kommet 
godt igennem corona-krisen og lever og 
har det godt. Hvis vi fortsat skal kunne 

konkludere det, er det vigtigt, at vi hele ti-
den kan rekruttere nye frivillige - det er - 
som sagt - hele rygraden i klubben. 

Så tak til jer og modtag ønsket om en dej-
lig vinter og en skøn jul, når den ban-
ker på.

”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

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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DRENGE U16

Efterårssæsonen går mod sin ende, og vi 
mangler kun 1 kamp i rækken i skrivende 
stund, før vi kan gøre regnskab for fodbold-
sæsonen 2021 op. 

Vi startede ud i april måned med 10 spillere 
i årgangen, det var ikke helt nok til at stil-
le et 11-mandshold, men heldigvis lykkes 
det at få gang i nogle tidligere spillere og 
med hjælpe fra U15, fik vi spillet 8 kampe 
før sommerferien med et blandet udbytte. 
Desværre lidt flere nederlag end sejre, men 
dette har heldigvis ikke betydet at nogen er 
stoppet, vi har faktisk oplevet en tilgang af 
ikke mindre end 4 nye spillere i løbet af året. 

Vi kan nu stille et hold med udskiftere. I ef-
teråret har drengene vist, at der er potentia-
le i dem, og de har alle udviklet sig løbet 
af året og gjort næsten rent bord med fore-
løbig 6 sejre ud af 7 mulige og en målsco-
re på 33-4. 

Træningsindsatsen er i løbet af året blevet 
meget bedre, hvor vi i starten kun var 6-7 
stykker, er der nu næste fuldt hus til hver 
træning. 

Der skal lyde en stor tak til spillerne for at 
hjælpe til med, at vi har fået denne afde-
ling tilbage på sporet med tilgang af nye 
spillere. Vi vil også gerne takke forældre-
ne for jeres hjælpe til kørsel og opbakning 
på sidelinjen. 

Skulle der gå nogle friske drenge rundt i 
Langeskov som vil spille fodbold, er I me-
get velkomne.

Vi glæder os til et spændende forår, hvor 
vi rykker op i Liga 4. 

Sportslig hilsen 
Tobias Tranholm og Henrik Rudbæk 
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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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TENNISUDVALG

Udendørs tennis 2021
Vi fik afsluttet vores udendørssæson.  Ba-
nerne er stadig åbne lidt endnu, men vi 
har for de voksnes vedkommende allerede 
flyttet vores tennis indendørs, og spiller nu 
skum-tennis hver onsdag fra 20:00-22:00. 

Holdturneringerne
Vores førstehold havde kæmpet sig til op-
rykning til 2 division, som vi udmærket 
godt vidste ville blive lidt af en mundfuld 
for lille Langeskov.  De kæmpede dog r…. 
ud af bukserne, og vandt 2 holdkampe ud 
af 7 mulige. Derved var vi kun 1 point fra 
Vejle som sikrer sig i 2 Div. Medens vi 
skal et smut ned i 3. og spille mod lige-
stillede.
2. holdet fik deres kræfter prøvet af i Li-
ga3, Her fik de desværre kun kæmpet sig 
til en enkelt sejer, og måtte efter denne sæ-
son se sig anden nederst på ranglisten.

Børne-tennis
Der har været fuld kraft under kedlerne, og 
vi har måttet skaffe hjælpetrænere for at 
yde den bedste træning som muligt.  Ba-
nerne har været fyldt op, og ungerne har 
været glade.  Vi håber alle at dette kan  

være den blide start for en helt ny genera-
tion ungdoms-spillere.

Padel tennis 
Der arbejdes på højtryk for at dette bli-
ver en realitet i LIF.  Pt. Kæmpes der 
med Kerteminde Kommune, for at få di-
verse fuldmagter til anlæggelse af ba-
nerne på kommunens område. Derefter 
kommer den reelle byggetilladelse som 
skal søges, før det egentlige projekt kan 
startes. Hvis nogle kender til sponso-
rer som gerne vil have lidt synlighed på 
denne nye sportsgren, mod lidt finansiel 
hjælp, står vi i LIF klar med åbne arme.  
(mail til briannorgaard@gmail.com)

Vi håber at kunne anlægge 2 åbne baner til 
at begynde med, det er desværre alt hvad 
finanserne pt., ser ud til at kunne række til, 
men drømmene er store! Så lad os se hvad 
det kan blive til, hvis vi står sammen.

Brian Nørgaard
Tennisudvalget.
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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 
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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

Ullerslevcenteret 23-24 · 5540 Ullerslev
Tlf. 65 38 25 01 · bogholderiet-fyn.dk
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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



24

DRENGE U8

I L.I.F har Dennis, og jeg æren af at træne 
drenge og piger som lige nu er u-8 spillere 
(årgang 2014). På nuværende tidspunkt har 
vi 15 tilmeldte, hvor vi også for nylig har 
fået en pige på holdet.  

Hver tirsdag og torsdag bliver vi mødt af 
stolte, glade og ivrige fodboldspillere. De 
møder glædeligt op uanset vejet. I forbin-
delse med den planlagte træning, opfordre 
vi forældrene til at spillerne møder op i god 
tid, således de har mulighed for at få pjat-
te af og lege frit inden træningen begynder. 

Når træningen begynder, rettes der fokus 
på de planlagt fodbold øvelser, samt fo-
kus på struktur og disciplin således at al-
le har mulighed for at få det optimale ud-
bytte ud af træningen. Til træning indgår 
både fodboldøvelser som kan være skjult i 
leg, men også udfordrende tekniske og tak-
tiske øvelser. Det er vores mål at forsøge at 
skabe fællesskab og kammeratskab i øvel-
serne via stations træning samt kombine-
ret fællestræning. 

Vi er gået fra 3 mands bold, til 5 mands 
bold i denne sæson. Vi er meget imponeret 
og stolte over hvor hurtigt spillerne stiger 
i niveau. Ligeledes imponeret over og hvor 
hurtig spillerne har fundet tryghed på den 
nu ”meget” større bane hvor indkast, hjør-
nespark, fast målmand osv. er blevet en del 
af deres fodbold liv, og vi kan mærke at de 
elsker det.  

I forbindelse med oprykningen til 5 mands 
bold, stilles der krav fra DBU at tilmelding 
til stævner sker på enten A, B eller C ni-
veau. Vi har i denne sæson valgt at tilmel-
de os B-stævner for at se niveauerne an i 
de andre klubber. Vi kan konkludere at vo-
res spillere er godt fremme i deres udvik-
ling på baggrund af de præstationer de le-
vere mod andre klubber. Hvorpå udfaldet 
af MANGE vundne kampe, gør os tan-
ker om at overveje tilmelding af et hold 
til A stævner. For at få endnu flere spille-
re tilmeldt stævner, vil vi fremadrettet for-
søge at tilmelde yderligere et hold til C el-
ler B stævner. 
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Som koordinator for tilmelding af hold er 
vi glade for at have en hjælpende hånd i 
form af Nastassia.  

Det er klart at der altid er, og vil være for-
skel på niveau fra barn til barn, hvilket er 
et fokusområde som fylder meget i plan-
lægning og udførelsen som træner. Hel-
digvis kender vi efterhånden børnene rig-
tig godt og følger dem tæt i deres udvik-
ling og sammensætter dem derfor på bed-
ste vis, således de får så meget ud af træ-
ningsøvelserne og kampene som muligt. 

Covid 19 har dog sat en stopper for de so-
ciale angementer samt anvendelse af om-
klædningsrummene, hvilket er en stor del 
af det sociale sammenhold i fodboldlivet. 

Heldigvis er det ved at gå den rigtige vej 
igen, og vi glæder os til at introducere spil-
lere for dette.  

Samtidig er klubbens holdning opbyg-
get af princippet F.A.R.S. hvilket består 
af Fællesskab, Anerkendelse, Respekt og 
Sammenhold som vi anvender, og afspej-
les i vores træning og kampe, HVER gang. 

Mvh Kenneth Jensen. 

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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FARS-rummet i LIF

Velkommen til FARS-rummet, som er et 
tilbud i LIF til vores unge fodboldspille-
re. FARS-rummet, finder man i klubhuset 
og har åbent, hver onsdag i tidsrummet kl. 
15-17. Her er vi klar med gode råd, hjælp 
til lektier, hygge med brætspil og meget 
mere. Vi har lige nu en del unge drenge 
der kommer op til os, for at spille en god 
omgang PlayStation med sine kammera-
ter og spille lidt hyggeligt fodbold på vo-
res udendørsarealer inden den rigtige træ-
ning starter. Men derudover arbejdes der 
meget på at skabe arrangementer, der gør 
at man kan mødes på kryds og tværs med 
andre fodboldhold- både piger og drenge. 
For et par uger siden, holdt vi en Uno-tur-
nering, hvor der var kamp om de skøn-
ne præmier. 

I november måned er planen, at vi skal 
have en diskoaften for vores ungdoms-
spillere u13-u16, hvor der vil være dans 
og spisning samt masser af hygge. I for-
året venter der noget god underholdning 
for vores børnehold, som vi glæder os 
til at præsentere når vi kommer lidt nær-
mere.

Vi håber at der bliver ved med at være op-
bakning fra de mange unge mennesker og 

børn til  FARS-rummet, for så er det me-
ningen at vi vil udvide vores åbningsti-
der, så det på sigt også gælder om manda-
gen i samme tidsrum. Dette melder vi ud 
om når det bliver til noget. Man kan al-
tid følge os i vores gruppe på Facebook 
som hedder ”FARS-rummet Langeskov 
IF”. Her vil vi løbende komme med bud 
på gode arrangementer, ligeledes vil vi 
dokumentere med billeder i denne lukke-
de gruppe, hvor alle kan følge med i vo-
res hyggelige onsdage og hvad vi foreta-
ger os. 

Til sidst skal lige siges, at vi også er me-
get behjælpelige hvis holdene individuelt 
har brug for sparring i forbindelse med ar-
rangementer der skal laves for netop de-
res hold. Vi står altid klar til en snak, uan-
set om det er med børnene eller forældre. 
Skulle vi kunne hjælpe med noget, er vi 
som sagt at finde i klubben eller på vo-
res telefon. 

Vi glæder os meget til at se jer alle. 

De venligste hilsner 
Mette og Rebecca (21971549)
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Industrivej 12 / 5550 Langeskov / www.iai.dk

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60
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Alt til dit byggeri
Industrivej 15 - 5550 Langeskov - Tlf. 65 38 16 22
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AKTIVITETSUDVALGET

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

Det har været den travleste periode i udval-
get i flere år, da der både har været Kræm-
mermarked og Bierfest i Rolfstedhallen.

Vi lagde ud med at skulle levere en mas-
se vagter som skulle hjælpe til på marke-
det, men i år var det virkelig en stor opgave 
at skrabe de mange frivillige sammen, da 
folk har været forsigtige efter Corona ned-
lukningen, og samtidig har en del valgt at 
stoppe med at hjælpe pga alder.

Det lykkedes dog til sidst at skaffe frivilli-
ge, og klubben lavede en god pose penge 
som kan komme medlemmerne til gode. 
Der blev som vanligt også solgt vindruer 
på markedet og der var opbakningen til at 
hjælpe lidt bedre og der blev i år udsolgt i 
det lille telt en time før lukketid.

Vi siger mange tak til alle som hjalp ved 
Kræmmermarkedet og håber på at rigtig 
mange vil hjælpe igen næste år.

Bierfesten i Rolfstedhallen er en af årets 
store begivenheder og vi plejer at sælge ca 
600 billetter, men i år har det også her væ-
ret en stor opgave at få billetterne solgt, 
men det lykkedes på falderebet at nå op 
på ca 425 glade og festklædte gæster, som 

havde en forrygende fest og det ser ud som 
om der også her bliver et fornuftigt regn-
skab når alt bliver gjort op.
Vi takker her også for at der er frivillige 
der bakker op med et kæmpe stykke arbej-
de, uden dem ingen Bierfest og ingen øko-
nomisk støtte til vores medlemmer.

Aktivitetsudvalget er altid åbne for ny ide-
er til aktiviteter i klubben så i skal endelig 
kontakte os hvis i brænder for et projekt 
der kan være til gavn for vores klub.

Aktivitetsformand  
Henrik Sommerlund
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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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