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31. årgang nr. 2, dec. 2011

Snemasserne forceres 3. juledag på motionsturen,
arrangeret af HfS og Sport & kultur.
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Michael Jørgensen
Rosenvej 18
5874 Hesselager
62 25 37 01
Mobil:
40 30 01 67
E-mail: msjkpk@hotmail.com
Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
62 24 12 50
Mobil:
20 43 01 20
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Søvangen 15
5884 Gudme
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Stokkebækvej 14
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62 25 19 60
Mobil:
21 48 90 79
E-mail: ht-holmskov@mail.tele.dk
Kurt Ørnegaard
Buevej 21
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Mobil:
E-mail: bi-ku@mail.dk

Klubhuset
Østergade 52
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Kasserer
62 25 35 85

62 25 31 75

John Th. Rasmussen ApS.

Tlf. 62 25 31 60
Alt i reparationer og
tilbygninger
Døre og vinduer

v/ Ole Petersen
Langgade 14. 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 12 56

GUDME
Din dagligvarebutik
TIPS & LOTTO

•
•
•
•
•
•

Vareudbringning
Fotokopiering
Telefax
Vasketøjsindlevering
Fotofremkaldelse
Posthus

Åbent alle dage 7.00 - 18.00
Vestergade 1, 5884 Gudme
Tlf. 62 25 15 22 - Fax. 62 25 39 22
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Formanden skriver
Mange fik et flot græskarhoved til at pynte
ved gadedøren efter at have deltaget i Efterår for sjov.
Der blev snittet og lavet hyggelige ansigter
og skrækkelige uhyrer. Der blev fløjet med
drager på sportspladsen på trods af lettere
vindforhold, men nok til at dragerne steg
til vejrs.
Der var bagt et utal af boller, samt forskellige kager. Da kakaoen var varm var alle
samlet i klubhuslokalet til hyggetid.

Køb skrabekalenderen
og vind gavekort
sponsoreret af Eurospar.

Her viste Vinnie og Hanne, hvad der kan
fremstilles af papir og billeder i flot decopage.

Et sådant hold arbejder hver tirsdag fra
14,30 i billedkunstlokalet på skolen, og får
man lyst til at se nærmere, er det et besøg
værd. Er der interesse for et nyt kursus
efter jul, så håber vi det kan fortsætte.

Der er stadig kalendere at få i butikkerne i
Hesselager.

HfS ønsker bladets læsere en
rigtig glædelig jul
og godt nytår.
Tak for opbakning og hjælp i
året der er ved at slutte.
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Gartnervænget 10 . Hesselager
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Formanden skriver
Juletravetur
Tirsdag den 27. december
vil der igen i år være trave/motionstur på skovvejene ved Hesselagergård. Sidste år var
det i høj sne og ingen skovveje var farbare, så turen gik over marker og enge, men det
blev en fantastisk flot tur i solskin.
Såfremt vejret tillader det vil vi benytte skovveje, hvor barne/klapvogne kan køre, så her
er muligheden for at familien med evt. julegæster kan blive rørt.

Turen starter fra Hesselagergård kl.14,00 og der sluttes af i
jagthytten, så tag kaffekurven med.
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Papirindsamling
Bladets læsere har sikkert bemærket forskellige kreative skilte, der bebuder, at
man ved at samle papir støtter frivilligt
foreningsarbejde. Netop i uge 46, var der
fra syd til nord i kommunen sådanne skilte
ved alle indfaldsveje.
I hele Svendborg kommune samles der
papir ind 4 af kommunen fastlagte datoer i
årets løb. Hvad enten vi kan eller ej, så er
det de fastsatte datoer, hvis vi vil have
tilskud derfra.
Det affinder vi os så med, hvad enten vi
skal til fest eller andet weekendarrangement så er klubben med de faste hjælpere
klar ved alle havelåger. Vi ville gerne have
at endnu flere samler til os. Har man ikke
plads til hele periodens aviser og reklamer,
så husk os den sidste tid op til, eller kom
det i beholderne ved klubhusets sorte garage, i stedet for at køre det på genbrugspladsen.
Det er med til at holde hjulene i gang og
støtte klubbens aktiviteter.

OBS - OBS
Da en af vore ”faste leverandører” af
papir til vore papirindsamlinger ikke kommer mere, vil vi hermed gerne opfordre
alle husstande i indsamlingsområdet til at
være os behjælpelig med at få ”skrabet”
så meget papir sammen som muligt!
I den forbindelse tilbyder vi at afhente
mindre portioner i perioden mellem de
faste indsamlingsdatoer ( for 2012 vil det
være følgende: 11/2, 2/6, 1/9 og 17/11)
NB: Der bliver muligvis tale om at flytte
næste indsamling til om søndagen - men
det vil fremgå af de opstillede plakater,
hvilken af dagene, det bliver.
I forbindelse med julen . . . . . udleverer vi
gerne plasticsække til indsamling af gavepapir, hvor vi dog gerne ser, at båndene er
pillet fra. Vi vil herefter afhente de fyldte
sække snarest belejligt.
Vi håber, at det på denne måde er muligt
at samle mere papir sammen! !
Der kan rettes henvendelse til:
Ole Vagn Jensen (tlf.20430120) . . . .
Kurt Ørnegaard (tlf. 28802335)
Med venlig hilsen
Kurt Ørnegaard
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Alt inden for kolonial
Frisk brød hver dag fra Thurø bageri
Udlejning af videofilm

Tips & Lotto
Alle dage åben fra kl.7.00
Langgade 21, 5874 Hesselager, - Tlf. 62 25 14 52
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Fastelavn
Fastelavnfest 2012
18. februar kl. 14,00
De seneste 2 år er kattekonger med dronninger kåret i
gymnastiksalen på skolen, derved undgår
vi kulden og som de sidste år også sneen.
Her er lunt inden døre, så selv de fineste
kostumer kan vises frem. Så hurtigt jul og
nytår er overstået, så tænkes der i fastelavnsboller hos bageren og kostumer i butikkerne.
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Murer

BIL/MC/TRAILER

Deres leverandør af: Vinduer - Døre
Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde
www.Froerup-savvaerk.dk

Støt vore
annoncører
de støtter os

www.froerupandelskasse.dk
post@froerupandelskasse.dk
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Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

62 25 16 03

Svend Aa. Vistisen
Kløvermarksvej 11
5874 Hesselager
62 25 15 65

62 25 24 21

Karl Aage Jensen (Kalle)
Fruens Alle 10
5874 Hesselager
21 76 16 36

Formand

25. november bliver der afholdt årsmøde
med efterfølgende julefrokost i klubhuset,
nærmere herom i næste blad.

Den 4. oktober afholdt DGI Fyn Krocket
årsmøde, daværende formand Inger Danielsen ønskede ikke genvalg, nyvalgt blev
Jørgen Schæchter Svendborg, nyvalgt suppleant blev Mogens Rasmussen Fåborg.
På et senere konstituerende møde blev
Jørgen Schæchter valgt til formand.
Ellers var der ikke de store ting til behandling på mødet.

Dato for opstart af vinteraktiviteter i klubhuset er endnu ikke fastlagt, men bliver
oplyst i tilsendt julebrev.
Da dette er sidste indlæg i år, vil jeg på
udvalgets vegne ønske alle krocketspillerne en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår med tak for mange godt timer på krocketbanerne, og et godt socialt samvær.

Medio oktober var vores egen klubturnering afsluttet, vinder af B rækken blev Lona Steenbjerg og Karl Aage Jensen, vinder
af A rækken blev Kirsten og Gerhard Andersen, et stort tillykke til alle fire.

Puv.
Peder Pedersen.
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www.viggo-nielsen.dk

Håndbold

Løb og motion

Håndboldudvalget:

John Hansen
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
E-mail:hjgaldbjerg@mail.tele.dk

Susanne Pedersen Formand
Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
23 30 27 96
E-mail: SDP@mail.dk

Badminton

Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
Mobil:
28 80 23 35
E-mail:bi-ku@mail.dk

Badmintonudvalget:
Kurt Ørnegaard
Formand
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
Mobil:
28 80 23 35
E-mail:bi-ku@mail.dk
Birgitte Nielsen
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
E-mail:bi-ku@mail.dk
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Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

Hesselager Grill og Bodega

TLF. 62253083
www.hesselagergrillogbodega.dk

æggekage med flæsk
smørrebrød
Dagens ret lille
Dagens ret alm.

tlf.62 25 32 46
www.humlebyg.dk

85.kr
23.kr
35.kr
70.kr
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bil 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

Børnehavens store gymnastikdag fredag, d. 2. september = dejlig dag☺
De fleste af børnene fra Hesselager børnehus var klar, da vi havde inviteret dem til
Børnehavens store gymnastikdag
på
Stokkebækskolen, afdeling Hesselager. Vi
lavede gymnastik både i Gymnastiksalen
og i fællesrummet i Indskolingen, og glæden var stor, da ældre søskende dukkede
op i frikvarteret og hilste på. Smilene var
også klar, da ”deres” Johannes pludselig
dukkede op og sagde hej.
Vi sluttede af med at spise sandwichs fra
Skolekantinen, og det var trætte men glade
børn, der efter 3 timer drog tilbage til børnehaven.

Gymnastik
Gymnastikudvalget:
Helen Hansen
Formand
Humlebjergvej 26
5884 Gudme
62 25 30 27
Mobil:
61 99 30 27
E-mail: hjgaldbjerg@mail.tele.dk
Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager

62 25 19 7

Birgit Christensen
Skovvænget 36, Lundeborg
5874 Hesselager
62 25 10 93

Gymnastikafdelingens næste arrangement var overnatning 7.-8. oktober
Her gentog vi succesen fra i vinters, hvor
vi inviterede alle børn til overnatning på
skolen. Programmet havde vi fået Camilla
til at planlægge med hjælp fra ”gamle” og
nuværende instruktører, og det var alsidigt
og udfordrende på mange områder. Der
blev danset, leget og sprunget, og mange
havde taget frugt og kage med, så vi ikke
gik sukkerkolde på noget tidspunkt. Fredag
aften sluttede vi af med natløb. Mange af
børnene der har været med til overnatning
før, var helt sikre på vi skulle slutte af med
at se dvd og hygge i soveposerne men
nej!!! Alle blev delt op i hold og så stod
den på æggekast, trampolinbasket, bid til
æblet/ find vingummibamse og mange
flere opgaver, men fælles for dem alle var,
at det kun kunne lade sig gøre at løse opgaven, hvis man gjorde det sammen og
hjalp hinanden. Det klarede alle superflot.
Lørdag dansede og sprang vi videre og
sluttede af med en mini-opvisning for forældrene. Her viste alle, at de havde lært at
slå salto og hoppe cowboyspring
Helen

Sæsonen 2011/2012 er kommet godt i
gang. Voksenholdene har lang større tilslutning end tidligere år – dejligt! Også
gruppen 4. til 8. klasse er kommet rigtig
godt i gang – hver anden uge er der spring
for den aldersgruppe og hver anden uge er
der beat dance, der er på programmet. Det
er ikke nødvendigt at gå på begge hold, og
vi har da også konstateret, at det ikke er de
samme gymnaster, der går på begge hold.
Eneste gruppe, der ikke er kommet i gang
med god tilslutning, er børnegruppen 0.-2.
kl. Det er et lille hold, hvilket undrer os
meget. Vi har dygtige instruktører på alle
holdene - også på det her hold, men der
kunne godt være mange flere gymnaster på
det her hold. Vi håber selvfølgelig at de
dukker op senere på sæsonen – de skal i
hvert fald være velkomne – også til at
komme på besøg, for at se hvad instruktørerne kan tilbyde af rytme gymnastik, leg
og spring.
Helen
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Industrivænget 1
Hesselager
tlf. 62 25 18 28

Ring og aftal for
afhentning

www.lundeborgtrae.dk
Robinie/Akacie : Naturplæle, hegnspæle, tømmer, planker, brædder, terrassebrædder m.m.
Egetræ : Lagertørt egetømmer til bindingsværk, tømmer, planker, brædder, terrassebrædder.
Douglas/lærk: Tømmer, planker, brædder, terrassebrædder m.m. også evt. i 100 % kernetræ.
Rundholter i lærketræ, Douglas, Egetræ og Robinie. Granrafter med bark.
Tyske Douglasgulve - Norske fyrretræsgulve - paneler.
Vinduer med linoliemaling
Linolieprodukter fra Skovaard og Frydensberg , Trætjære, Ægte Rödfarg, maling.

Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 16 33
www.danbo.dk
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Gymnastikafdelingen har haft 3 hjælpeinstruktører på kursus – kurset er specielt
målrettet dem og deres rolle på holdene.
Alexander har skrevet lidt om, hvordan
han oplevede det og hvad han fik ud af det:

Week-enden efter var det Spirernes tur.
En spirer er en kommende hjælpeinstruktør, og her er deres instruktør med. Vi havde to Spirer med nemlig Emma og Sandra.
Spirerkursus er kun en enkelt søndag, men
hold da op hvor vi nåede at lære meget
både lege, undervisning og modtagning.

Hjælpetrænerkursus 28.-30. oktober:
Jeg har været på et hjælpetrænerkursus på
Bernstorffminde efterskole. Det var en
super oplevelse, og vi var der en weekend.
Jeg var sammen med 54 andre hjælpetrænere fra hele landet, og vi skulle bl.a. lære
at tage imod gymnaster.
Der var også tid til hygge sammen med de
andre på kurset.
På Bernstorffminde efterskole har de nogle
dygtige instruktører, som sikkert også har
været på dette kursus for nogle år siden.
Vi lærte mere end 40 forskellige lege, som
jeg vil prøve at vise gymnasterne i Hesselager.
Det var hjælpetræner-kursus 1, og der er et
mere næste år, som jeg vil prøve at komme
på. Så kommer der et, når jeg bliver 16 år,
som varer en uge.
Det var et super kursus, jeg har fået masser
af viden om gymnastik og lært en masse
teknik om bl.a Trampolinspring, spring på
air-track, løb og leg.
Alexander Tim Lolk
Hjælpetræner i HfS

Og hvad bringer fremtiden så i Gymnastikafdelingen.
Ja lige nu bliver der trænet på alle hold
lige fra kolbøtter på de yngste hold og cirkeltræning og hockestræning på voksenholdene. Juleafslutninger nærmer sig, og
lige om lidt skriver vi 2012.
Vi i Gymnastikudvalget vil gerne benytte
lejligheden her til at ønske alle en glædelig
jul og et godt nytår
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Tandsen. Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10

v/ Arne Petersen
Purreskovvej 28
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 38 38
Mobil 20 21 80 90
www.arnepetersen.dk
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Højgårdens Auto
v/ Ejnar Duelund
•
•
•

Alt i autorep.
Klargøring til syn
Dækcenter:
-45% hele året
Service/montering af
klimaanlæg/aircondition
Tilbehør og udstyr
Trailerudlejning
Salg af brugte biler

•
•
•
•

Langgade 31, Hesselager
Værksted :
62 25 39 40
Mobil:
40 38 75 40
Privat:
62 25 39 99
Mekonomen Autoteknik

F•A•I
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Skydning
Skydeudvalget:
Søren Nymark Bøllehus
Formand
Østergade 23
5874 Hesselager
23 80 36 97
E-mail: snb.hfs@nymarco.dk
Jan Sielemann
Nymarksvej 3
5882 Vejstrup
62 28 20 68
E-mail:jansielemann@hotmail.com
Signe Langæble
Frederiksens Alle 4A
5853 Ørbæk
langaeble@hotmail.com

51 23 31 51

Lars Jørgensen
Søndergade 32
5884 Gudme

62 25 22 44

Christian Larsen
Skovvej 6
5892 Gudbjerg

22 58 68 36

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager

62 25 12 22

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager

40 16 06 43

Efterårets medaljehøst for Pistolskytterne
Individuelt gik det som det ”plejer” for
René Vogn, han hjemtog sikkert Guldet i
hans to favorit discipliner, standard og
silhuet pistol.
Den store overraskelse stod Morten Gottwald for, det lykkedes ham med en flot
skydning, at skyde en bronze medalje hjem
på silhuetpistol. Han var lige ved at ryste
sølvet fra en tidligere dansk mester, i en
meget spændende finale, nemlig Jan Truelson fra Århus, men i shoot-off’en vandt
rutinen over Morten.

DM under Dansk Skytte Union.
DM på 25 + 50m pistol under unionen,
foregik på Hanebjerg Skyttecenter i nærheden af Hillerød.
Endnu engang var skytterne fra Hesselager
helt med fremme, da der skulle deles medaljer ud.
Vi havde også noget at leve op til efter
sidste års succes, med 4 guldmedaljer ud af
5 mulige på hold.
Det kunne så ikke lade sig gøre, efter som
vi kun stillede hold i 3 discipliner. Men det
lykkedes da at genvinde 2 DM titler, den 3
måtte vi nøjes med sølv, to point efter guldet!

Den 3. skytte på holdet var Klaus Elian,
som på trods af stabile skydninger ikke
endte på podiet individuelt.
Kim Carstensen deltog også, med fine personlige resultater.
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VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

62 25 19 75

Kurt 40 16 30 31 Martin 40 33 80 39

Åbningstider:
Mandag
Tirsdag-Torsdag
Fredag
Lørdag

Lukket
10.00-17.00
10.00-18.00
09.00-13.00

v/ Vibeke Sundsgaard
Langgade 15 – Hesselager, 62 25 35 36

Tæt på dig og din hverdag
•
•
•
•
•
•
•
•

Stort discountprogram
Bredt varesortiment
Vareudbringning
Håndkøbsudsalg
Pakke udlevering
Fotokopiering
Telefax
Videofilm udlejning

Åbent alle daglig 08.00 - 19.00
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DM under DDS

Måske kommende talenter.

DM under den anden organisation DDS,
foregik i Vingsted nær Vejle.

Til sæsonstart er der kommet 3 nye unge
til, som træner hver tirsdag. De viser rigtig
gode takter, så hvem ved, muligvis en ny
verdensmester til Hesselager. Talentet ser
ud til at være der.
Nye talenter er naturligvis altid velkomne
til at kigge forbi til pistoltræning om tirsdagen i klubhuset kl. 19-21.

Her stillede Hesselager ikke hold, men
individuelt deltog René og Erik Vogn.
Her skulle René igen være suveræn, på
standard pistol tangerede han sin danske
og personlige rekord på 586 point, det er ét
point mere end verdensrekorden, som
stammer tilbage fra 1985.
Det var nok til et meget solidt forspring på
15 point til nr. 2
På finpistol var det næsten samme scenarie, dog ingen fantom skydning, men med
et solidt forspring til nr. 2
Erik Vogn havde også en god dag, med
555 på Finpistol hvilket var nok til en 5.
plads i klasse 2.

Hjælpere søges
Til børneholdet i skytteafdelingen
Torsdage kl. 18-20
Kontakt: Søren Nymark Bøllehuus på 2380 3697
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Østergade 8
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 92

Algade 34
5750 Ringe
Tlf. 62 62 14 06

E– mail:post@brudagersmedie.dk

v/ Erik Vogn · Tingstedet 10 · 5874 Hesselager · Tlf. 27619531
Mail. hvogn@hesselagermail.dk
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NB:
Det kommende år får vi flere danseaftner,
da kommunen har bevilget tilskud til 10
timer mere i 2012. Tak til Svendborg kommune!
Nye datoer:
21.februar
20. marts
Afslutningen er flyttet til den 23.marts
2012.

Folkedans
Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager
Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

Formand
62 25 18 94
Kasserer

Rigtig glædelig jul og godt nytår
ønsker Hesselager folkedansere
Anna-Lise Brohave

62 20 87 03

Anna-Lise Brohave Sekretær
Bromarksvej 18, Ollerup
5762 V. Skerninge 62 24 19 23

Vi er kommet godt i gang igen med folkedansen. Vi er 30 personer og 3 spillemænd
hver gang, men en aften var der 6 spillemænd, så det går lystigt til.
Hæftet med Vejledanse har vi beskæftiget
os med i år og der er danse, som vi ikke
plejer at danse, så der er nye udfordringer
for os alle!
Tirsdag den 6. december holder vi juleafslutning med dans, juletræ, gløgg m.m., og
begynder dansen igen den 10. januar
2012, nye dansere er meget velkommen.
Den 31. januar skal vi danse på Hesselager
Plejehjem kl. 14.
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Stavgang

HOGG

Harald Thomsen
Åvænget
5874 Hesselager

www.fshogg.dk
Tlf. 62 25 33 65

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 79

Igen i sommer har vi gået stavgang fra 1.
April til 1. Oktober.
Vi mødtes i klubhuset kl. 10, og derfra har
vi så taget på tilrettelagte ture i omegnen;
enkelte ture kan nævnes, f. eks til Valdemars Slot, hvor vi gik i Nørreskoven langs
Lunkebugten, og spiste den medbragte
mad i Bregninge Bakker. Nævnes skal
også et besøg i Leif Salomonsens Planteskole, hvor Mercedes gav os en fin rundvisning, og en tur i skoven i Brænderup,
hvor vi efterfølgende hyggede os i haven
hos Gudruns datter Lone. Nogle af turene
er også sluttet med samvær hos forskellige
deltagere.
Den 28. september havde vi afslutning i
klubhuset med medbragt mad.
Alt i alt en god sommer. I skrivende stund
har vi tilrettelagt en julehygge-eftermiddag
hos Ida, hvor vi skal se billeder af turene
igennem årene.
Gunhild bager æbleskiver, og vi håber på
en god eftermiddag.
Gunhild og Harald

Formand
John Pedersen

62 25 17 83

Ole Vagn Jensen

20 43 01 20

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

Orientering fra fodbold i HOGG.
Afslutning på efterårssæsonen 2011.
Resultater og slutstillinger for Senior- og
Ungdom.
Såvel Herre Senior som Kvinde senior har
netop afsluttet efterårssæsonen 2011.
Herre Senior blev slutstillingen for klubbens to serie 3 hold ret positive.
1. holdet i Kreds 7 gik ubesejret gennem
efteråret og opnåede maksimum points 30
for 10 kampe efter et flot efterår og med en
fornem målscore på 49-11 en suveræn 1.
plads i rækken, 8 points foran nr. 2, Kirkeby. Efter sommerpausen vendte Christian
Aaby og Simon Høier tilbage til klubben
efter en sæson på Thurø. Det har været
med til at give mere bredde i 1. holds truppen og samtidig mere selvtillid hos de unge spillere. Til foråret spiller 1. holdet nu
videre i en dobbeltturnering blandt de seks
øverste hold i rækken, som ud over
HOGG, bliver Kirkeby, Tved, Tårup, Søllinge og Horne. Som vinder af rækken får
HOGG 6 placeringspoints med over i slutspillet, hvor der spilles om to oprykningspladser til Serie 2 fra efteråret 2012.
2. holdet i kreds 8 opnåede en 10. plads i
deres kreds med 8 points, ganske pænt.
Holdet spiller i foråret videre med de seks
nederste hold i kredsen og toppen af en
serie 4 kreds om kvalifikation til Serie 3
fra efteråret 2012.
I løbet af efteråret har 2. holdet fået ny
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træner, idet Dennis Sejten har afløst Dennis Hornemann som hjælpe-træner for Michael Nydam, med ansvar for 2. holdet.
HOGG´s Kvinde senior med ny træner, i
Karina Slabiak har haft et ganske pænt
efterår.
Holdet indledte sæsonen med to nederlag.
Men derfra er det gået ganske pænt, og
holdet slutter efteråret på en 5. plads med
17 points for 11 kampe. HOGG´s kvinder
fortsætter i foråret i Albaniserien, hvor
holdene i den øverste halvdel får halveret
deres points og spiller en dobbeltturnering.
HOGG´s old boys har haft en god sæson i
Casanova turneringen, der blev afsluttet
med sidste kamp og en sammenkomst for
alle hold på SfB´s anlæg fredag den 14.
oktober.
Børne- & Ungdomsafdelingen
HOGG ungdom har opnået flere flotte resultater. Her skal især nævnes klubbens U15 drenge trænet af Gitte Knudsen. Holdet
spillede i efteråret for første gang i Arækken og opnåede en meget flot 2. plads i
rækken med 19 points. Suveræn vinder
blev Marstal med maksimum points 30,
men da Marstal har haft flere ældre spillere
med på dispensation, blev HOGG reelt
vinder af rækken. Holdet placerede sig
foran så stærke hold som Tåsinge, SfB,
Højby og Tommerup. Et stort tillykke til
Gitte og drengene med det flotte resultat –
de unge talenter lover godt for fremtiden i
klubben.
Det blev ligeledes til gode resultater for
klubbens U-15 piger og U-12 drenge.
HOGG´s børnehold U-11 drenge, U-11
piger og U-10 drenge har igen afviklet
deres kampe i efteråret på stævnebasis,
hvor det er blevet til flere gode stævner,
dels med besøg i andre klubber samt på
hjemmebane i Hesselager. I de allermindste årgange U-8, U-7 og U-6 kan HOGG
glæde sig over stor tilgang af mange nye
fodboldspillere, og det er meget sjovt at
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følge deres udvikling samt den store opbakning fra forældrene omkring de enkelte
hold.
HOGG Seminar
Som afslutning på sæsonen afholder
HOGG bestyrelsesmøde medio december,
hvor man skal evaluere sæsonforløbet,
samt planlægge de kommende aktiviteter i
klubben, indendørssæsonen, OGIF CUP
stævnet 2012 til februar, samt klubbens
generalforsamling i februar og planlægning af forårssæsonen 2012. I den forbindelse håber bestyrelsen at kunne finde gode hjælpere til OGIF CUP stævnet, hjælpere til kioskpasning, samt trænere til
klubbens ungdomshold og nye emner og
ledere til at indgå i bestyrelses- og udvalgsarbejdet. Bestyrelsen arbejder videre
hermed og har planlagt et nyt seminar, der
afvikles medio januar.
Trænere på plads til sæsonen 2012
HOGG kan glæde sig over at have mange
trænere på plads til den kommende sæson,
foråret 2012.
Herre Senior fortsætter med Michael Nydam som cheftræner og med Dennis Sejten
som assistenttræner.
Kvinde Senior i Fynsserien fortsætter med
Karina Slabiak som træner.
Ungdomsafdelingen
har en del af trænerne på plads til foråret
2012, men mangler p.t. til U-15 piger,
samt U-9 drenge og piger og U-6 drenge
og piger.
Samtidig håber klubben fortsat, at en del af
seniorspillerne vil virke som konsulenter
for at udvikle spillerne bedst muligt og for
at binde en rød tråd mellem senior- og
ungdomsafdelingen – hvilket blev startet
lidt op i sidste sæson som et godt nyt tiltag
i klubben.

Indendørs træningen 2011/2012
Indendørs træningen er netop påbegyndt
med træning i Gudmehallerne hver fredag
eftermiddag og aften, første gang den 5.
november.
Træningstiderne for de enkelte hold er
følgende:
U-15 drenge, fredag kl. 15,30-16,30,
træner Gitte, tlf. 4089 5757.
U-7 og U-8 drenge og piger,
fredag kl. 16,30-17,30,
træner Simon, tlf. 5250 7724 og
Robin tlf. 2484 5599.
U-9 drenge, fredag kl. 17,00-18,00,
træner Kim, tlf. 4213 1913..
U-11 drenge, fredag kl. 17,30-18,30,
træner Nicklas, tlf. 2057 0776.
U-12 drenge, fredag kl. 18,00-19,00,
træner Jasper, tlf. 4114 2326,
Benjamin, tlf. 6048 5759.
U-15 piger, fredag kl. 18,30-19,30,
træner Benjamin, tlf. 6048 5759.
U-13 piger, fredag kl. 19,00-20,00,
træner Martin, tlf. 3124 4055.
Herre Senior, fredag kl. 20,00-21,30,
træner, Thomas Lilja 6069 6550,
Bjarne Nielsen, 6225 2197.

HOGG Generalforsamling
På seneste bestyrelsesmøde har HOGG
fastlagt dato for afvikling af klubbens generalforsamling. Den finder sted i Hesselager Klubhus, tirsdag den 7. februar kl.
19,30.
Bestyrelsen håber, at mange vil bruge en
aften på drøftelse af klubbens virke – så
husk at sætte x i den ny 2012 kalender.
HOGG´s herre senior har i øvrigt fastsat
dato for træningsopstart til lørdag den 4.
februar kl. 13,30, med efterfølgende spillermøde og suppe.
God jul og godt nytår
Bestyrelsen i FS HOGG ønsker hermed
alle medlemmer, forældre, trænere, ledere
og sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, en rigtig glædelig jul og godt nytår og på snarligt gensyn til sæsonstart foråret
2012.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
John Pedersen, formand
Preben Juhl Rasmussen, næstformand

OGIF CUP 2012, 17.- 19. februar
HOGG har netop udsendt invitation til alle
fynske klubber, til sit store indefodboldstævne,
OGIF CUP 2012, der afvikles i weekenden
17.-19. februar. Til afvikling af stævnet
skal HOGG bruge en del frivillige hjælpere med at løse opgaver som dommere,
dommerbordsvagter, lotterisælgere m.v.
Derfor håber bestyrelsen på god opbakning
hertil fra såvel spillere, ledere, trænere og
forældre.
Stævnekoordinator og kontaktperson er
Jeanette J. Stengaard, tlf. 5120 0649.

Grethe Cordua, ungdom & kvinde senior
Thomas Lilja , seniorudvalgsformand
Jørgen Elgaard, old boys & sponsorudvalget
Ole Vagn Jensen, Bane- og materialeudv.
Jeanette J. Stengaard, Kasserer
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HESSELAGER SPORT OG KULTUR
Hesselager fitnesshus
Slår dørene op den 15. januar 2012 i lokalerne, Rosenvej 14, 5874 Hesselager
Bestyrelsen i Hesselager sport & kultur tager springet ind i det nye år med 1. etape af
Hesselager folkehus.
I Hesselager folkehus er der tegnet lokaler til fitness, men da det trækker ud med at finde
midler, bliver dette starten.
Sammen med bladet vil der følge en meddelelse, som kan sættes op på opslagstavlen, for
at huske, at det er den 15. januar det sker.
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HESSELAGER SPORT OG KULTUR
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Næste blad udkommer
ca. uge 11 2012
Deadline
19. februar 2012
Papirindsamling!!
11. Februar 2012
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
Fremover vil der blive 4 indsamlinger om året, og det er kommunen der
fastsætter disse datoer, hvis vi skal have containere.
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•
•
•
•
•

Kopiering af festsange (sort/hvid og farve).
Trykning af klub– og foreningsblade og brochurer, også i farvetryk.
Trykning af faktura med 2, 3 eller 4 gennemslag.
Kopiering og scanning op til A3 format, både sort/hvid og farve.
Kuverter med tryk.

TLF. 62 25 17 43
E-MAIL: LANGAATRYK@MAIL.DK
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Østergade 66, 5874 Hesselager Tlf. 62 25 14 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage 8.00 - 19.00
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LANGÅ TRYK 62 25 17 43
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