
K O N TA K T
Kontaktblad for Langeskov Idrætsforening Nr. 1 • 2022

www.langeskovif.dk
facebook.com/langeskovfodbold

Årets Fynske Fodboldklub 2012
Årets Fynske Ungdomsklub 2013

Fællesskab · Anerkendelse · Respekt · Sammenhold

L·I·F

Efter nogle hårde år med mange restriktionen,  
summer vores anlæg igen af masser af liv  

omkring såvel træning, som kampe.

Billedet er fra en U9 kamp mod SfB
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Besøg LIFs hjemmeside 
www.langeskovif.dk

Langeskov  
Idrætsforening
Børmosevej 5
5550 Langeskov

L·I·F

Kasserer
Jan Hedegaard
Tlf. 29 67 64 92
jhe@danskrevision.dk

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

Ungdomsformand  
Jan Boye
Tlf. 71 78 50 62
elvisaron@gmail.com   

Aktivitetsformand  
Henrik Sommerlund
Tlf. 30 60 04 20
info@sommerlundgrill.dk                       

Sekretær    
Tina Vind Sørensen
Tlf. 65 38 27 10    
tina_henrik@live.dk               

Seniorformand  
Frederik P. Jensen
Tlf. 20 72 07 28
mr.pj96@gmail.com

Tennisformand
Brian Nørgaard
Tlf. 31 10 12 32
briannorgaard@gmail.com

Sponsorudvalgs 
Formand
Kristian V. Rasmussen
Tlf. 24 94 50 21
vedel@hotmail.dk

KUPONTILBUD - VÆRDI 100,-

EGET SKADECENTER - RING PÅ TLF. 70 70 70 39

+

RESERVEDELE

3 ÅRS GARANTI

OP TIL

130%
PRISMATCH

TRUSTPILOT,  
GOOGLE, FACEBOOK

bilpleje

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

Odense SØ:
Nyborgvej 427 

5220 Odense SØ
odense@autohusetfyn.dk

Langeskov:
Odensevej 35

5550 Langeskov
langeskov@autohusetfyn.dk

Hjallese:
Svendborgvej 84
5260 Odense S

hjallese@autohusetfyn.dk

Marslev:
Marslev Stationsvej 1

5290 Marslev
marslev@autohusetfyn.dk

Psst... Husk at du har ret til 
Psst... Husk at du har ret til frit værkstedsvalg – også 
frit værkstedsvalg – også ved forsikringsskader

ved forsikringsskader

Klip kuponerne ud og indlevér dem i en af Autohuset Fyns afdelinger for at få 100,- i rabat. Gælder t.o.m. 1. maj 2023

gratis 
serviceeftersyn til 

en værdi af 999,- 
Gælder ved 

forsikringsskader 
over 5.000,- 

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

Normalpris 299,- Spar 100,-

Normalpris 999,- Spar 100,-

HJULSKIFT 199,-

Hos Autohuset Fyn har vi eget skadecenter i 
Odense med special-uddannede medarbej-
dere, og er altid klar til at hjælpe dig.

EL- OG HYBRID-
SERVICE fra 899,-

Inkl.:
 Gratis opfyldning af sprinklervæske 
 Visuel kontrol af bremser og undervogn
 Kontrol af bilens lys

 Hurtigt og billigt videre
 Rustudbedring og karrosseriskader
 Alt i forsikrings- og rudeskader
 Samarbejde med alle forsikringsselskaber
 Gratis lånebil med fri km
 Reparation af stenslag på rude kun kr. 299,- pr. stk.

 Serviceeftersyn med fabriksgaranti
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FORMANDEN HAR ORDET

Pas på frivilligheden og på de frivillige

Der kan ikke herske det mindste tvivl om, 
at stort set al amatøridrætten i Danmark 
bygger på frivilliges indsats. Dette gør 
sig naturligvis også gældende i vores for-
ening, hvor der hver dag bruges masser af 
frivillige timer på at børn, unge og ældre 
kan udøve deres sport under betryggende 
forhold. Herfra skal lyde en kæmpe tak til 
de mange frivillige der gør det muligt at 
få LIF til at fungere på en måde, som vi 
gerne vil have den gør. Men når dette så 
er sagt, kan vi sagtens bruge endnu fle-
re frivillige. 

Det behøves ikke at være med opgaver 
hver uge, selvom vi selvfølgelig også kan 
bruge flere til disse. Vi har også brug for 
frivillige til mere enkeltstående opgaver, 
opgaver som kan være to/tre timers ar-
bejde en enkelt gang eller også en gang 
i mellem.

Som det ser ud nu, efter kommunal ud-
melding, skal vi fremover selv stå for pas-
ningen af vores anlæg, når man lige ser 
bort fra klipning af selve banearealer-
ne. Derfor kan det nemt også blive sådan, 
uanset hvad man ellers mener om beslut-
ningen, at vi får brug for frivillige til nog-
le timers arbejde i forbindelse med et par 
”arbejdsdage” forår og efterår. Ingen skal 
nemlig være i tvivl om, at vi elsker når vo-
res anlæg ser trimmet ud, og indbyder til 
sportslige udfoldelser i noget nær perfek-
te rammer. 

Så kort og godt skal opfordringen herfra 
lyde på, at få folk til lige at lade et ord fal-
de til undertegnede, om, at man godt 

kan se sig selv yde nogle timers arbejde i 
LIFs tjeneste. Man kan blot sende en sms  
til tlf. 21800801, så vil jeg kontakte jer, og 
fortælle lidt om, hvilke opgaver der kan 
passe til jer, om det er af rent praktisk ka-
rakter eller mere på det sportslige områ-
de, det snakker vi om. – Og husk, har man 
et barn i LIF, så er man også selv en del 
af foreningen.

Nye stole og gevaldig check fra OK

Via en ansøgning til Sydbanks Fond, har 
vi fået et stort beløb til indkøb af nye sto-
le til vores ”store” samlingsstue. Disse er 
lige på trapperne og vi glæder os oprig-
tigt til at præsentere dem for vores med-
lemmer og alle andre. De gamle var over 
40 år gamle, så hvis de nye stole fra Far-
strup kan holde lige så længe som de tid-
ligere, som også var fra Farstrup Møbler, 
er vi sikret en god stol at sidde i langt ud 
i fremtiden.

Vi har også lige fået at vide, at vores årli-
ge check fra OK Benzin via vores benzin-
kort til netop OK, i år vil give os en check 
på 49.900, hvilket vi er meget glade for, 
og som vi takker såvel SuperBrugsen på 
Centret, OK Benzin og ”De grønne Hjer-
ter” for. Et samspil, som igen i år er gået 
op i en højere enhed.

Knud Knudsen arbejder ihærdigt med at 
sælge vores lotterikort, hvilket går over 
al forventning, men vi har stadig ledi-
ge numre, som koster 150 kr. for et år, og 
hvor der hver måned udtrækkes 8 gave-
kort til Langeskov Handelstandsforenings 

medlemmer. Knud er gerne behjælpelig 
med at finde et ledigt nummer, kontakt 
ham blot på tlf. 21751899, for en snak.

Som beskrevet rundt om i bladet, sker 
der virkelig mange ting i LIF i øjeblik-
ket, bl.a. også vores arbejde med strate-
gi 2026, det år hvor LIF fylder 100 år, og 
hvor denne strategi gerne skal udmønte 
sig i endnu f lere frivillige i LIF, men der-
med ikke sagt, at vi, som jeg skrev i ind-
ledningen, ikke kan bruge f lere frivilli-
ge nu og her.

Ellers kører det rent sportslige igen i ful-
de omdrejninger, efter en del turbulens 
med Corona epidemien, husk man er al-
tid velkommen til at lægge vejen forbi 
vores anlæg og nyde den store aktivitet 
der er på ugens dage. 

Desuden kan man så også lige lægge ve-
jen forbi vores cafeteria, hvor Dorthe og 
Bo er kommet rigtig godt fra start, til 
stor glæde for os alle i LIF.

Til slut lige endnu en dejlig nyhed, siden 
sidste nummer af kontakt, har vi igen få-
et vores tilskud tilbage til pasningen af 
vores kunstgræsbane. En ting, vi skylder 
kommunen stor tak for.

Håber vi ses 

Sv.O. Hansen 
Formand

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
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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

Tlf. 40 97 57 65

Morten

Morten Abildtrup
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ai160136656527_Annonce.pdf   1   29-09-2020   10:02:45

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 2022

www.langeskovif.dk

L·I·F

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

Langeskov · Industrivej 15
www.davidsen.as  ·  www.davidsenshop.dk
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SENIORFORMANDEN

Et 2022 der på mange måder er startet som 
seniorafdelingen havde håbet på da vi gik 
på vinterpause. Der skal slås to gange un-
der bordet efterfulgt af ”7-9-13” men hold 
1 er at finde øverst i tabellen med fine re-
sultater fra sæsonens start og ambitionen 
om oprykning til sommer virker bestemt 
ikke som et urealistisk mål. Der er lang vej 
endnu, men alt i alt ser det meget lovende 
ud for LIF’s bedste seniorhold. Det sam-
me kan næsten siges om hold 2. De er dog 
at finde i den nedre halvdel af tabellen men 
med meget snævre nederlag og sejre virker 
det også til at være et spørgsmål der bliver 
besvaret tæt på sidste spillerrunde, nemlig 
om hold 2 er at finde i serie 2 efter sommer. 

I omklædningsrummet har seniorerne og-
så set sig nødsaget at sidde lidt tættere end 
det var tilfældet da vi gik på vinterpause. 
En tilgang af spillere var nemlig resulta-
tet af at vores naboer i Marslev ikke læn-
gere ville spille seniorfodbold. Det har gi-
vet anledning til at vi i LIF har kunne ta-
ge imod nye og tidligere LIF-spillere. En 
gammel kending som Thomas Abildtrup er 
vendt tilbage til de grønne trøjer og måske 
der ligger flere og lurer ude i horisonten. 
Velkomne skal de da i hvert fald være til at 
nyde godt af de grønne forhold.

På træningsbanen er vi også i en opadgå-
ende kurve. Seniortruppen gik på vinter-
pause med en opsang fra både trænere og 
holdkammerater internt, at vi godt kun-
ne forvente et større fremmøde til træning 
end efterårssæsonen 2021 havde frem-
mønstret. Vinteren må have været hård ved 
nogle, da vi startede lidt som vi sluttede 
2021, men i takt med at temperaturen steg 
og turneringskampene kom nærmere, steg 
fremmødet til træning også. 
Kort inde i sæsonen kan vi konkludere at 
vi snildt kan mønstre +20 mand til træ-
ning og ofte nærmere de 25-30 mand, så 
vi igen er ved at nærme os et træningsni-
veau som vi har været vant til i de senere 
år i truppen. 

Alt i alt en sund og rask seniortrup med 
højt humør, som det har været for vane de 
seneste år og sådan som 2022 er startet er 
der ikke meget der tyder på at det vil tage 
en negativ drejning lige foreløbig.

Langeskov
Fysioterapi

v/ Gitte Skræm 
& 

John Jacobsen

Odensevej 27
5550 Langeskov

Telefon 65 38 24 46

Frederik P. Jensen
Seniorformand

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

v/Tine Frøsner
Jernbanegade 20
5550 Langeskov

Tlf. 25 733 733 
www.salontinef.dk

Langeskov-Centret 21 • 5550 Langeskov • Tlf. 65 38 22 22

8 9
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U2-U5 DRENGE OG PIGER

”HEJA HEJA U2-U5”

I u2-u5 afdelingen i Langeskov IF er vi 
glade for at vi igen er kommet i gang med 
udendørstræningen, efter Coronanedluk-
ningen og hvad der lige fulgte med.

Indendørssæsonen har været hyggelig og 
sjov, men vi er endelig kommet ud og i 
skrivende stund, med lidt blandet vejr, 
de første par gange med lidt sne og slud, 
men nu er varmen heldigvis på vej, og 
ungerne tager det i stiv arm.

I øjeblikket er 10-15 stykker til træning, 
men alle der har lyst til at prøve, både pi-
ger og drenge, er meget velkomne. 

Der er godt fællesskab blandt børnene og 
forældrene, og det er helt sikkert en god 
måde, at få nye venner og bekendtska-
ber på, ligesom man får lært at gå til no-
get, man får kendskab til foldbod og ikke 
mindst til klubben, Langeskov IF. 

Vi har det sjovt og vi hygger max, så kig 
forbi. Vi træner hver onsdag fra kl.16.45-
17.30 på vores fine kunststofbane bagved 
vores stadion.

På vegne af trænerne Jane og Regitse  

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

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

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 
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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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3 UGERS
 GRATIS
PRØVE-

TRÆNING

FODBOLD TRÆNINGSTIDER FORÅR 2022
U-2/5 Piger/Drenge Årgang 2017-19
Onsdag 16.45-17.30
Træner: Jane Mose Hansen ......................... Tlf. 21390523

U-6 Piger/Drenge Årgang 2016
Onsdag 16.45-17.30
Træner: Daniel Guldbrandsen ..................... Tlf. 22456947

U-7 Piger/Drenge Årgang 2015
Onsdag 17.00-18.15
Træner: Morten Olesen ............................... Tlf. 20476575

U-8 Piger/Drenge Årgang 2014
Tirsdag og torsdag 17.00 – 18.15
Træner: Dennis Jacobsen ............................ Tlf. 61655581

U-9/10 Piger Årgang 2012-13
Mandag og onsdag 16.45-18.00
Træner: Christian Nielsen ............................ Tlf. 22233661

U-9 Drenge Årgang 2013
Mandag og onsdag 16.30-17.45
Træner: Frank Bakkelund ............................ Tlf. 22822290

U-10 Drenge Årgang 2012
Mandag og onsdag 17.00-18.15
Træner: Jeppe Thielsen ............................... Tlf. 20661238

U-11/12 Drenge Årgang 2010-11
Mandag og onsdag 17.00-18.30
Træner: Michael Jensen .............................. Tlf. 25446048

U-13/14 Piger Årgang 2008-09
Mandag og onsdag 17.30-19.00
Træner: Mads Karbo ................................... Tlf. 26373085

U-13/14 Drenge Årgang 2008-09
Mandag og onsdag 16.45-18.15
Træner: Rene Elkjær ................................... Tlf. 42244467

U-15 Drenge Årgang 2007
Mandag og onsdag 16.45-18.15
Træner: Jeppe Brandt ................................. Tlf. 52502237

U-16/17 Drenge Årgang 2005-06
Tirsdag og torsdag 17.00-18.30
Træner: Henrik Rudbæk .............................. Tlf. 27585110

Herre Senior Årgang 2007 og før
Tirsdag og torsdag 18.15-20.00
Træner: Mads Jensen .................................. Tlf. 60192016

Old Boys Årgang 1991 og før
Onsdag 19.00-20.30
Træner: Andreas Wallstrøm ........................ Tlf. 29724208

Supermasters Årgang 1977 og før
Onsdag 18.00-19.15
Træner: Carsten Jørgensen ......................... Tlf. 40104853

KOM OG BLIV DEL AF
 FÆLLESSKABET.

BARE MØD OP 
PÅ TRÆNINGSDAGEN.

      
     

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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U6 DRENGE OG PIGER

U6 (årgang 2016) startede sæsonen i 
august 2021 i høj sol og højt humør. 
Udgangspunktet var 10 forventningsful-
de børn, der alle var nysgerrige på at læ-
re fodbold- og klubmiljøet lidt bedre at 
kende. Børnene blev mødt af tre frivillige 
fædre, der sammen har taget tjansen og an-
svaret for at stå klar hver onsdag i en time 
med et planlagt program.

Vi arbejder for at skabe et trygt og aner-
kendende træningsmiljø for børnene for at 
skabe de bedste rammer for deres læring 
og udvikling. Men det er ikke kun færdig-
heder med bolden, der er i fokus. Børnene 
lærer også at være opmærksomme, når der 
gives beskeder, at vente på tur og at have 
respekt for hinanden og holde en kamme-
ratlig tone.

Vi har undervejs kunne følge, hvordan 
sammenholdet er blevet styrket. Børnene 
har alle udviklet sig enormt både med og 
uden bold. Vi forsøger at møde børnene, 
hvor de er hver især ift. niveau, men og-
så engagement, eller rettere dagsformen, 
da det for et hvert børnehavebarn kan kræ-

ve sit en sen eftermiddag at holde fokus og 
energien oppe. Fremmødet til træning har 
været stabilt, og der har sjældent været un-
der otte børn til træning. Vi har undervejs 
fået tilgang af to nye spillere, så vi nu er 12 
i alt. Omvendt har der ingen afgang været 
– det er vi stolte af.

Stævner har vi også deltaget i lige siden 
sæsonstart, og her er det tydeligt at se, 
hvordan spillelyst og evner på banen lø-
bende har udviklet sig til gode resultater 
og mange sjove timer.

Bag hvert barn står en støttende forælder 
trofast til både træning og stævner. Som 
trænere har det været en kæmpe fornøjelse 
at opleve den opbakning, de giver til både 
deres egne børn og hinandens.

Vi er imponerede over spillernes udvik-
ling og bidrag til hinanden og glæder os 
allerede til den kommende sæson, hvor vi 
også håber at se en tilgang af endnu flere 
nye spillere.

Daniel Guldbrandsen, U6 træner 

Der er så meget, mænd ikke forstår...

GRATIS
 TRÆNING!

INDTIL SOMMERFERIEN

FODBOLD FITNESS FOR KVINDER
Opstart mandag den 2. maj kl. 19.00-20.30 
Klubben byder efterfølgende på gratis mad og drikke

Mere info eller spørgsmål?
Kontakt: Lene ������������������ Tlf� 51173359 
Kontakt: Marlene ������������� Tlf� 60956760

Lyst til at være  
træner/tovholder?
Kontakt: Kristian �������������� Tlf� 24945021

Lyst til at være med  
på holdet?
Kontakt: Kristian �������������� Tlf� 24945021
Vi skriver vi dig på kontaktlisten, 
og kontakter dig når holdet starter. 

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

I LIF ønsker vi at starte et Fodbold Fitness +60 hold og søger 
en træner/tovholder til at søsætte projektet. 

Fodbold Fitness er en god blanding af fitness og fodbold som holder 
dig i form og sund samtidig med man får masser af frisk luft og har 
det sjovt sammen med andre. Træningen er for ALLE og det er IKKE et 
krav at du har spillet fodbold tidligere, tværtimod.

Vi tænker at holdet kan træne 1 time om formiddagen 1-2 gange om 
uge og efterfølgende få en fælles kop kaffe og evt. frokost i klubhuset. 

BARE MØD OPTag gerne dine veninder med!

Læs mere om fordelene ved fodboldtræning: 
bevaegdigforlivet.dk

FODBOLD FITNESS +60 FOR MÆND & KVINDER
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VVS
MARSLEV VVS ApS

Aut. Gas og VVS Instal.
Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06
Biltlf. 20 11 99 11

Tlf.: 2211 1230
Smedearbejde - Gelændere – Trapper - Altaner

Stålkonstruktioner

CVR-nr. 15331178

www.ellingesmedie.dk



18 19

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 

UNGDOMSFORMANDEN

Så ramte vi endelig foråret igen. De lyse 
tider med masser af fodbold på de grøn-
ne plæner. Tingene har dog naturligvis ik-
ke ligget stille henover vinteren, hvor vi jo 
i LIF har mulighed for vinterbold takket 
være vores kunstbane. Men foråret og duf-
ten af nyslået græs er nu noget særligt - ik-
ke mindst for os fodboldfolk.

Det er skønt at konstatere, at holdene er 
kommet rigtig godt i gang - både med træ-
ning og kampe/stævner. Alle de frivilli-
ge knokler for at give børnene gode ople-
velser. Som jeg skrev i det forrige indlæg, 
så er frivilligheden det der bærer klubben. 
Det er dog ikke blevet nemmere at skaffe 
folk nok til de mange opgaver en klub som 
vores har, og derfor har bestyrelsen syslet 
med en ny strategi - Strategi 26 - som ser 
ind i fremtiden og som vil være udtryk for 
en ny måde at tænke på, der gerne skulle 
kunne give et bredere grundlag at rekrut-
tere frivillige fra. 

I den forbindelse har jeg en personlig  
bemærkning. Jeg fik min 10 års nål i 2013 

- hvilket betyder at jeg snart har været fri-
villig i LIF i 20 år. Jeg har trænet poder, da 
det hed det, damesenior, adskillige pige-
hold, været pigekoordinator, rejst til USA 
med u16, været til Limone Cup med u14-
piger, deltaget i et hav af sommerstævner, 
deltaget i arbejdet bag FARS, dømt mas-
ser af kampe på plænerne og nu er jeg ung-
domsformand. Og på trods af det, så er det 
intet mod, hvad andre i klubben har leve-
ret som frivillige. Svo og Jane fx, har nær-
mest dedikeret deres liv til LIF. En kæmpe 
respekt for det!

Mit problem er, at nu har jeg ramt muren 
- jeg mangler tid og jeg har ikke verdens 
bedste samvittighed omkring min delta-
gelse for tiden. Jeg er ikke så meget i klub-
ben, som jeg burde og min tid bliver brugt 
på andet end LIF også, så der er brug for 
nye kræfter - også til min dont. 

Jeg håber vi kan rekruttere en eller to, som 
vil deltage i arbejdet i bestyrelsen omkring 
vores børn og unge. Jeg slår desværre ik-
ke helt til lige nu, og det er grimt at skulle 
have dårlig samvittighed omkring frivilligt 
arbejde efter 20 år samme sted. 

Husk også at støtte vores cafeterieforpag-
tere Bo og Dorthe. De er allerede i gang 
med at skabe et godt miljø for både børn 
og frivillige. Så kig ind hos dem, når I kan 
- og nyd hyggen, samværet og glæden ved 
at være en del af et stort udviklende fæl-
lesskab. 

Jan Boye, 
Ungdomsformand
og frivillig
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Tel. +45 6323 7070
Fax +45 6323 7060

www.lotusstoves.com
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                                 Specialist i hele bevægeapparatet 
                                Kiropraktisk 

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

 

LANGESKOVLANGESKOV

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

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

”STØT VORES SPONSORER 
- de støtter os!” L·I·F
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GRAFISK DESIGN · OFFSET-  OG DIGITALTRYK · EMBALLAGER 

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

DESIGN
TRYK
STORFORMAT
Hvor den personlige service 
og høje kvalitet gør forskellen

Og hjælp til 

alt det før, 
 

under 
og efter..

Tlf. 6
4 71 48 09 · in

fo@deslers.dk · deslers.dk

TENNISUDVALG

Udendørs tennis 2022
Så er banerne atter klargjorte og spilbare. 
En ny sæson er startet, så nu er det bare om 
at få støvet ketcherne af og komme afsted.

Træning
Carsten Juhl vores cheftræner har desvær-
re valgt at stoppe som træner. Vi takker 
Carsten for hans opbakning igennem man-
ge år.  Vi leder med lys og lygte, efter en 
som kan tage over for Carsten. Så hvis no-
gen kender nogen, som kunne være poten-
tiel tennistræner, så hører vi MEGET ger-
ne fra jer Asap.

Klubmesterskab
Traditionen tro, skal alle have en mu-
lighed for at kunne kalde sig klubme-
ster, hvilket jo giver håneretten over de 
andre i et års tid.  Simon Brandt er vo-
res ”Go to guy” , hvis man ønsker at til-
melde sig dette, så smid en mail til: 
simon.brandt@stofanet.dk. 

Turnering
I år har vi vores bedste herre-hold i 3. Di-
vision og vores andet hold i LIGA3.  Vi 
håber på lidt opbakning på lægterne, og 

dem som kommer og støtter os, vil kunne 
købe lidt koldt til ganen i vores lille klub-
hus ved tennis-anlægget.

Padel
Vi har nu fået tilladelse af kommunen til 
at søge en byggetilladelse, det har vi gjort, 
og afventer nu svar på denne. Vi håber det-
te bliver en form-sag, og at vi inden læn-
ge endelig kan få bestilt vores ønskede Pa-
del-baner, så Padel kan blive en realitet i 
Langeskov.

Brian Nørgaard
Tennisudvalget.
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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 35 25 01 · bogholderiet-fyn.dk

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 - 13.00www.langeskovif.dk

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

i Langeskov Idrætsforening
Lyst til at blive støttemedlem  
i LIF eller høre nærmere:
Kristian Rasmusen: 
vedel@hotmail.dk

Henrik Sommerlund:
 info@sommerlundgrill.dk

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

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 støttemedlemmer 4 gange årligt.

24
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AKTIVITETSUDVALGET

Vi er nu kommet godt igang med at plan-
lægge årets aktiviteter, herunder bl.a. 
vores store Bierfest og Langeskov kræm-
mermarked mm.

Bierfesten i 2021 blev en rigtig fin Bierfest, 
men der deltog ikke så mange gæster som 
man havde håbet på men alligevel genere-
de festen et fint overskud til vores forening.
Om det var pga. at folks penge sad mere 
løst efter Corona, eller om det var fordi fe-
sten blev holdt til middag i stedet for aften 
vides ikke, men omsætningen steg på hver 
enkeltperson.

Vi er nu igang med at planlægge Bierfest 
2022, og vores festudvalg er vokset med ik-

ke mindre end 6 nye personer og vi tør godt 
love at festen i år, bliver en fest der vil over-
gå de flestes forventninger, der er lagt op til 
en relancering af Bierfesten med en masse 
nyt i ærmet, både i baren, musikken, pynt, 
natmad mm, og billetsalget er i år allerede 
startet den 15 april, så skynd jer at få sikret 
jeres billet til årets Bierfest.

Kræmmermarked 2022 bliver også en reali-
tet, og vi skal bruge en masse frivillige igen 
i år, så i medlemmer vil blive kontaktet i lø-
bet af året om i har lyst til at hjælpe.

Generelt har vi i LIF brug for mange flere 
frivillige, og vi arbejder på en frivillig bank 
hvor vi kan få samlet de ressourcer der går 
ude blandt alle vores medlemmer, og pårø-
rende, så er der nogen der har lyst til at gøre 
en forskel for en masse andre så har vi vir-
kelig brug for at høre fra jer.

Jeg kan kontaktes på  
info@sommerlundgrill.dk 

Aktivitetsformand  
Henrik Sommerlund

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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