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Susanne Pedersen
Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
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Bestyrelsen:

Annette Pedersen
Søvangen 15
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Inge Marie Holmskov
Stokkebækvej 14
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62 25 19 60
Mobil:
21 48 90 79
E-mail: ht-holmskov@mail.tele.dk
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Buevej 21
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Mobil:
E-mail: bi-ku@mail.dk

Klubhuset
Østergade 52
5874 Hesselager

62 25 23 87
28 80 23 35

3

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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Generalforsamling 2012
Stavgang og krocket kan godt få pulsen op.
For nogen er det at blive rørt, at komme af
sted og være sammen med andre, ja også
at konkurrere være ugens indsprøjtning.
Det samme gælder onsdagens herre motion, de får pulsen op, ligesom alle gymnasterne og folkedanserne. Bordtennisbørnene er opkogte og med sved på panden. Her
sættes alle sejl til.
Løberne der mødes her ved huset hver
mandag er godt brugte når de er tilbage i
blæst og frostgrader, som jeg mødte dem
sidste mandag. For at få det til at gå op i en
højere enhed, skal der ledere til. Vi har
dygtige ledere, der tager på kurser og bruger det de har lært.
I et indlæg i DGI udspil læste jeg. I et samfund hvor mange arbejder frivilligt, er folk
mere lykkelige end gennemsnittet skriver
www.videnskab.
Hermed kan alle de 271 medlemmer + 30
folkedansere og dem der løber, leve op til
det jeg startede med: Få pulsen op, bliv
rørt og lev bedre.
Vores hus og bane skal løbende holdes ved
lige. Frostsprængninger har de sidste år
skadet sydmuren voldsomt. Flere løsninger
har været ind over. Besøg af en konsulent
og senere af kommunens bygningssagkyndig har resulteret i en løsning med isolering af hele væggen og ny facadebeklædning med eternit.
Vi søgte kommunen om materialeudgifterne i 2011, men da var kassen tom. Ansøgningen vil komme på martsmødet, så
indtil da er det kun at vente. Kan vi få materialeudgifterne dækket, må vi finde folk
til at hjælpe med at få arbejdet gjort.
Der har været nogle gamle revner i fliserne
i baderummene. De er repareret og fliserne
udskiftet så der ikke mere kan trænge vand
ud i murværket.

Hesselager forenede Sportsklubber
Generalforsamling – onsdag, d. 15. februar
2012.
24 personer deltog.
Referat:
1. Velkomst ved Inge Marie Holmskov
2. Sv. Aage Vistisen blev valgt som dirigent
Stemmetællere: Birgitte Nielsen og Erik
Strandhauge blev valgt
3. Formandens beretning Generalforsamling 15 februar 2012
Årsberetning
Frivillige gør en kæmpe forskel. Ordene
kommer fra Susanne Larsen, formand for
frivillighedsrådet under socialministeriet.
Frivillige kan skabe et fællesskab, det offentlige aldrig ville kunne. Der er så mange mennesker der gør en frivillig indsats
for at få samfundet til at hænge sammen.
Det gælder også idrætsforeningerne der
løfter i flok og tager dem med, der bliver
valgt til sidst. Det gælder også her hos os,
lige her i Hesselager. Lige fra plejehjemmets venner, hjertestarterinitiativet, folkekøkken, fortælleforedrag i konfirmandsalen, ringe og klokkelaug i kirken, det nye
fitnesshus under Sport og Kultur, som er
et barn af HfS, der fylder gymnastiksalen
alle ugens dage. I samarbejde med HOGG
skabes der liv og energi på banerne til fodbold og krocket.
Det glæder mig oprigtigt, at det sidste år
lykkedes at finde nogle som jeg med rette
vil kalde ildsjæle, om I var det da I sagde
ja til at give skytteafdelingen ny energi ved
jeg ikke, men I er blevet det og jeg ønsker
jer god vind.
Få pulsen op, bliv rørt og lev bedre. I et
samfund hvor flere og flere får livstilssygdomme, er dette budskab det rette.
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HOGG har givet det store omklædningsrum en flot opfriskning. Da de gamle elradiatorer som sad i loftet blev taget ned
viste det sig at tidens varmeudvikling havde mørnet pladerne . Vi/de valgte at sætte
et nyt gipsloft op af store plader. Endvidere har de malet, sat nye kroge og malet
bænke. Der er sat nye lavenergi lyskilder
op, og en hylde ved alle spejle, til ting og
sager. Det er et fint stykke arbejde, der lige
er blevet færdigt. HfS har betalt materialerne og HOGG har gjort arbejdet. Tak til
HOGG for indsatsen.
Derudover har en lille gruppe i HOGG
udarbejdet forslag til opfriskning af klublokalet. De har lavet et godt og flot forarbejde til bl.a. afrensning af gulvet, nye
lamper, lyddæmpning af loftet, nye bordplader, samt nye stole. Ændringer i kiosken, så der igen kan sælges ud ad vinduet.
Glaspartiet gøres mindre, så der kan opsættes salgshylder, samt åbning i eksisterende endevæg for salg. Det vil blive gjort
i etaper, da det er frivillige, der gør det.
Vores elvarme forbrug i 2011 er på 207
kwt mere end året før, en lille stigning.
Dette kan skyldes at vi i en periode havde
affugter på i boksen, da der var meget fugtigt derinde. 2010/11 var også en meget
lang vinter med et højere forbrug, da her
holdes en ensartet temperatur, som er til
glæde for brugerne, når vi kommer
På grund af pladsmangel har vi mistet dagplejerne i efteråret. Der er så mange små
børn for tiden at de ikke kunne være her.
Nu er de i forsamlingshuset, men vil benytte legepladsen igen, når tiden er til det.
Banerne har det godt, de bliver passet og
slået når de trænger, det sørger Ole for,
han sørger for at her ser pænt ud, og at
hegn og hække kappes og klippes. Tak til
Ole.
Vi har fået opsat et nyt hegn af Pithegn i
Ringe. Det skal strammes op, men ellers
syntes vi det ser godt ud. ( 10,000 kr.)

For at holde parkeringspladsen har vi lavet
en aftale med Holger Knudsen at han af og
til kradser stenene op med sin harve, så der
ikke kommer til at stå vand.
Klubbens aktiviteter gennem året begynder
med fastelavnsfesten for børn sammen
med HOGG. Igen i 2011 var det vinter og
sne, så den foregik på skolen med 75 udklædte børn. En god eftermiddag med salg
af omkring 100 fastelavnsboller m.m.,
sponsoreret af flittige bagekoner, tak til
dem som bager.
Papirindsamlingerne bidrager godt i kassen, dog har vi de sidste par indsamlinger
haft mindre papir. Hvordan vi får folk til at
samle til os, vil vi gerne have nogle ideer
til. Heldigvis lægger flere og flere vejen
forbi og benytter stativerne ved den sorte
garage.
I maj arrangerede vi Løvspringstur ved
Hesselagergård. En flot tur gennem den
nyudsprungne skov, og en hyggelig afslappet time bagefter på plænen ved slottet,
med kaffekurven.
Sportsugen i samarbejde med HOGG, var
igen en succes. Det er hårdt arbejde og
ingen skal være i tvivl om at de mange
fantastiske hjælpere giver alt hvad de har i
sig. Det er som i et cirkus, fra opstilling til
nedtagning vi er på og alle gør hvad de
formår, og vi er taknemmelige for hver en
hjælpertime. Stor tak til alle. Også til udvalget der kommer til møde efter møde,
planlægger og tilrettelægger hver en brik,
så det kører fra ugens start.
For andet år har vi sammen med Sport og
kultur lavet Efterår for sjov. Der var ca.
60 , der lavede græskarlygter og satte drager op. I år var vinden perfekt til dragerne.
Alle havde en god eftermiddag, der sluttede med kakao og boller. Kreativ genbrug
blev søsat i november. Det sker på skolen
hver tirsdag eftermiddag og er for både
børn og voksne. Der klippes, klistres laves
deucopage og meget mere.
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I november trodser vi vejr og vind og sælger julekalendere. Salget er meget stabilt
ca 750 solgte.
Juletravetur var også i år en hyggelig dag.
Vi havde en journalist fra Faa med på turen, der sluttede med indendørs hygge på
Hesselagergård.
Ved årsskiftet tog vi afsked med Eva, der
har sørget for, at huset har været rent og i
orden gennem de sidste 10 år. Kurt Ørnegaard har valgt at prøve kræfter som
cand.clean. Nå - titler kan vi ikke leve af,
men det er da et supplement til efterlønnen.
Vi er med i arbejdsgrupper under Hesselager Visioner. Der har været lavet en LAG
dag i Ollerup, hvor der var deltagelse herfra.
Bestyrelsen i HfS er næsten alle med i ”
Vort barn” nemlig Hesselager sport og
kultur. Det er med stolthed jeg bruger den
benævnelse. Der bliver til stadighed arbejdet på Folkehusets tilbliven. For at få sat
noget i gang satte vi for et år siden virkelig
skub i ideen om etablering af Fitnesshuset.
Det blev 1. etape, som så dagens lys her
den 15. januar, og nu nærmer sig de 100
medlemmer. Stort tillykke
Til HOGG, stor TAK for samarbejdet, Der
er liv på banerne og i huset her, og der er
flere forbedringer og nytænkning på vej.
Fællesmøder et par gange om året vil styrke lokalområdet.
Tak også til kassereren. Annette du er der
når vi har spørgsmål, du er sikker og tænker langsigtet og klart. Tak for indlæg til
Sportsnyt, og at vi 4 gange om året får et
læseværdigt blad. Vi har sat ny forside
med blankt papir, for at give det et friskt
pust. Kassereren holder øje og styr på annoncer og midler fra bladpuljen, der betyder at det kan lade sig gøre fortsat at have
et klubblad. Hjemmesiden opdateres af
Helen, det er så op til os alle at komme
med indlæg, og hvad der rører sig i

afdelingerne. Gamle nyheder er ikke interessante, og så bliver den ikke brugt.
Pressen: vi har fået mange gode indlæg
fra Fyns Amts Avis. Det bliver hørt, når vi
ringer dem op og giver et pip. Det gælder
også i Kultur og Plan, dem der sidder der
kan jo ikke gøre for, at kassen er tom.
Tak til bestyrelsen og udvalgene for godt
samarbejde, fordeling af arbejdsopgaver
og fremmøde, samt til alle der hjælper på
den ene eller den anden måde.
4. Regnskabsaflæggelse: Kassereren orienterede om regnskabet og årets resultat
5. Der blev spurgt ind til renovering af
klublokalet, som formanden svarede på
Der blev spurgt ind til hjemmesiden. Kan
de ”gamle” nyheder blive gemt væk. Helen efterlyser web-redaktør
Beretninger og regnskab godkendt.
6. Sportsnyt: Igen et år er gået. Der har
været mange gode indlæg, hvilket jo også
kan ses af bladenes størrelse.
Annoncørerne har igen været gode til at
bakke op omkring bladet ved at annoncere. Selvom der snakkes om krisetider holder vore annoncører ved. Der har været en
lille tilbagegang, men heldigvis ikke så
meget, som man kunne frygte, så det er jo
dejligt.
Så der skal lyde en stor tak til annoncørerne – men vi har altid plads til flere – hvis
der lige skulle være nogen som kunne
tænke sig en annonce med uanset hvornår
på sæsonen, så er de velkommen.
Hvis vi fremover skal øge annoncerne, vil
jeg bede om at der er nogle friske personer, som melder sig til at hjælpe med annoncetegningen. Vi mangler nogen, der
kan tage rundt og lave noget opsøgende
arbejde, ellers må vi se i øjnene at vi ikke
får nogen nye annoncører, for det er de
færreste, der kommer og spørger, om de
må få en annonce med.
9

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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Krocketafdelingen sørger for omdelingen en rigtig stor tak for den indsats I gør, det
er dejligt I vil gøre dette.
Til slut vil jeg takke alle vore annoncører
for deres støtte. Tak til alle dem som skriver til bladet, tak til dem som hjælper med
at tegne annoncer, tak til kassereren.
B. Kassereren orienterede om årets regnskab.
7. Annoncetegning: Kan det blive på et
andet tidspunkt af året, hvor der er mindre
travlt med Sportsuge m.m.? Hvor langt går
vi ud og tegner annoncer i omegnen.
Forslag: Bestyrelsen i HfS samler et forum, der arbejder med reklameindtægter
m.m.

Tak til bestyrelse og udvalg for godt planlagt forarbejde.
12. Kurt Ø.: Folkefestkomiteen er nedlagt.
Kommentarer til annoncering og tidspunkt
for Generalforsamling
Tak til Birgit Christensen for godt samarbejde og god arbejdsindsats i gymnastikudvalget.
Birgit har været med i Gymnastikudvalget
i mange år, og har nu valgt at stoppe. Det
er selvfølgelig ærgerligt, når et godt og
aktivt udvalgsmedlem stopper, men samtidig er det jo også vigtig, at når man bliver
valgt ind i et udvalg, er det jo ikke for livstid.
Kun på den måde kan vi tiltrække nye frivillige og friske kræfter. Her er det så at
Birgit skulle have en stor buket overrakt,
men den får hun senere på ugen.

8. Ingen indkomne forslag.
9. Kontingent uændret 25,- kr.
10. Genvalg af Kurt Ørnegaard og Ole
Vagn Jensen samt af suppleant Bent
Skovshoved.
11. Skytterne: Valg af Erik Strandhauge,
Hans Haarsløv, samt en vacant
Suppleanter: Hans Pærgaard og Kaj Sørensen
Gymnastik: Anna Katrine Markvardsen,
Merete Vang.
Suppleant: Genvalg af Birgitte B. Bering
Folkedans: Genvalg af Else Rasmussen
og Karen Jensen
Genvalg af suppleant Jytte Simonsen
Håndbold: genvalg af Susanne Pedersen
og Kurt Ørnegaard
Badminton: Genvalg af Birgitte Nielsen
Krocket: Genvalg til Peder Pedersen og
Ruth Christiansen
Suppleant: Genvalg til Frode Nielsen
Revisor: Genvalg til Gitte Duerlund samt
af suppleant Heidi Sørensen
Fanebærer: Genvalg af Carsten Larsen
samt genvalg af suppleant Heidi Sørensen
Repræsentanter til Fonden Gudmehallerne: genvalg af Helen Hansen

Velkommen til vores to nye udvalgsmedlemmer i Gymnastikudvalget AnneKatrine Markvardsen og Merete Vang.
I vil sikkert rigtig mange gange opleve, at
”vi gør som vi plejer” men jeg er nu ikke
nervøs – jeg tror I begge to vil spørge ind
til og måske endda sætte spørgsmålstegn
ved, hvad ”plejer” gør.
Det glæder vi os til – det er altid sundt at
revurdere ens indstilling til ”plejer”
Uddeling af pokaler: men først erkendtligheder til dem, som måtte aflevere.

HfS’s kasserer aflægger regnskab
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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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gøres rent, så ved vi alle hvor hjælpen
findes.
Der kunne nævnes flere ting, men sammenlagt er det ” god klub ånd ”
Det er mig en glæde, her at kunne indstille
Karl Aage Jensen,( i daglig tale Kalle) til
at modtage årets idrætspokal.
Peder Pedersen.

Lederpokalen :
Der er mange måder at være leder på, nogen leder et hold, andre en virksomhed, en
afdeling eller er sin egen leder. Sådan en
har vi her i HfS, en der selv bestemmer
slagets gang, i perioder er der mere at tage
sig af end til andre tider, men altid er det
synligt for enhver når arbejdet er gjort.
I huset her kan der se ”herrens” ud en forårs eller efterårsdag hvor regn har gjort
banerne våde. Holdene er kommet ind efter
kampe, været i bad og er gået igen.
Eller i sportsugen hvor der er trængsel ved
toiletterne efter en lang aften i teltet, eller
efter en fest hvor alle er gået trætte hjem.
Så kommer der ikke en robot, men en der
ved hvordan det skal gøres. Med de rette
værktøjer bliver her på få timer rent, hygiejnisk og indbydende. Ikke de store armbevægelser, nej stille og roligt er arbejdet
blevet gjort.
Lederpokalen gives i år til Eva Sørensen.
Eva du valgte at stoppe til nytår, nu var
tiden inde. Du har haft god hjælp af Jan
når der var behov for det, og vi ser tilbage
på 10 gode år. Tak

Bent N. mindepokal 2012:
Bents mindepokal gives til en person, der
gennem en årrække har bidraget og tilføjet
mangt og meget til foreningslivet. Det er
ikke vanskeligt at finde personer, der
kommer ind under dette. I år har vi strakt
os lidt længere, En der trækker i tråde til
forbindelser der bevirker at vi år efter år
kan lave et arrangement (en sportsuge),
der er ballast for økonomien i de to foreninger. En person der har ønsket at gå på
”deltid”, men som heldigvis er så meget
”cirkushest”, at når savsmulden dufter,
trækker det igen i en.
En person der ikke kun er med i sportsugen, men gennem en generation har sit
virke her på stedet, som aktiv, som dommer, som dygtig koordinator og meget
loyal overfor sine medmennesker, det har
ind imellem givet lidt knubs, for ikke alle
kan gøres tilpas, selvom man har et meget
stort hjerte for foreningslivet.
I HfS er vi stolte og glade for at samarbejde med Preben Juhl Rasmussen - bestyrelsesmedlem i HOGG, som vi i år tildeler
pokalen.

Rudolf Nielsen pokalen:
Det er med glæde, at jeg her kan indstille
et af krocketafdelingens medlemmer, til at
modtage årets idrætspokal.
Da vedkommende begyndte at spille
krocket, stod det ret hurtigt klar for alle, at
her var et medlem der havde god forståelse
for, hvad god klub ånd betyder.
Vedkommende er særdeles god til at hjælpe nye spillere i gang, så de får lært spillets
finurligheder og regler, og det læres ikke
ved et enkelt spil.
Vedkommende er også altid meget opmærksom på, at der ikke står en enkelt
spiller tilbage og mangler en makker at
spille med, nej så tilbyder man sig som
makker eller modspiller.
Er der inventar der skal repareres eller

Preben Juhl Rasmussen takkede for godt
samarbejde både i dagligdagen og i Sportsugen.
Han havde desuden en hilsen med fra SIS,
og kom med en kort orientering om, hvad
der blev arbejdet med der. Han mindede
også om årsmødet d. 14. marts på Naturama.
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www.viggo-nielsen.dk
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Formanden sluttede af: Et nyt foreningsår
kan begynde. Nye udfordringer, nye ideer
hilses velkommen, nye er valgt, til dem –
glæd jer, det er berigende at være med til
at gøre en forskel i foreningslivet. Til jer
der har valgt at blive afløst: I skal have en
stor tak for jeres tid i klubben. I har alle
været med til at gøre en forskel.
Der er konstituerende møde mandag den 5
marts kl. 19,30., så er der tid til at udvalgene kan vælge formand, som deltager i møderne.
Tak til dirigenten, som har styret os gennem aftenen, og for fremmødet. Vi fastholder en god gammel skik og slutter aftenen med -- et leve for HfS ..

Badminton
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
Beretning fra generalforsamlingen:
Badmintonafdelingen har i sæsonen
2011/12 samme antal udøvere som i den
foregående sæson nemlig 4.
Bordtennisafdelingen (der består af spillere
til og med 6. klasse) har i sæsonen 2011/12
14 spillere mod sidste sæsons 20 spillere

Håndbold
Håndboldudvalget:
Susanne Pedersen Formand
Purreskovvej 11
5874 Hesselager
62 25 27 23
Mobil:
23 30 27 96
E-mail: SDP@mail.dk
Kurt Ørnegaard
Buevej 21
5874 Hesselager
62 25 23 87
Mobil:
28 80 23 35
E-mail:bi-ku@mail.dk

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

Hvilende afdeling
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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

Holdene gav opvisning til markedsdagen
d. 18. juni på Hesselager skole - i regnvejr
– og selvom vejrudsigten ikke var med os,
gav vores 3 sommerhold alligevel en flot
opvisning - dog uden spring. Det er for
farligt at springe i regnvejr, men alle serierne blev fremvist i flot stil på trods af
iskolde tæer!
Til sportsugen søndag, 7. august var vejret
til gengæld med os - flot solskinsvejr fra
en skyfri himmel, og vi kunne springe
uden risiko for liv og lemmer.
Zumba var med som et nyt tiltag til sportsugen men kunne dog ikke få mange aktive på banen – til gengæld kunne vi trække
tilskuere til☺
1. august skiftede skolen navn til Stokkebækskolen afd. Hesselager, men det har
ikke givet problemer i vores dagligdag i
gymnastiksalen. Allerede d. 2. september
holdt vi for 2. gang nogensinde
”Børnehavens store gymnastikdag”– jeg
håber og tror en ny tradition er skabt.
De fleste børn fra Hesselager Børnehus var
med. Både små og store børn hygger sig
med at mødes med storebror/søster på skolen og omvendt og stor jubel, når børnehavebørnene opdager at ”deres” Johannes
også er på skolen.
Sæsonen 2011/12 var på plads uden de
store problemer. Nye instruktører kommer
til, og tilbuddene justeres. Ud over de sædvanlige tilbud startede vi holdet for Minijuniorer op (beat-dance i ulige uger og
spring i lige uger) og Søndagsholdet for
ynglingepiger 16+.
Desuden genopstod Tonseholdet (for de
lidt yngre kvinder).
7.-8. oktober havde vi igen overnatning.
Her fik børnene mulighed for at lave gymnastik, spille bordtennis, og lege. Vi havde
også arrangeret natløb på skolen. Måske
lidt uhyggeligt for de mindste, men så er
det godt at have en stor at være sammen
med☺

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 47

Anna Katrine Markvardsen.
Merete Vang.
Beretning fra generalforsamlingen:
Året startede med en overnatning, hvor alle
HfS’s børn og alle andre børn var inviterede til at være med. Det foregik på Hesselager skole, og 48 børn deltog – og vi havde
det mega sjovt.
Næste arrangement var vores lokalopvisning, lørdag d. 26. marts, hvor 4 af vinterens hold gav opvisning, samt fælles opvisning af mange af de børn, der var med
til januar-overnatning.
Igen i år var der forældre, der leverede
dejlige kager til kaffe-kage boden – tak for
det!
Også tak til vores kagemænd og –kone, der
havde fuldstændig styr på vores bod.
I april arrangerede vi work-shop i pilates
med Ann Strandhauge.
Desværre ikke med den store tilslutning,
men dem, der kom, fik et godt indblik i,
hvad Pilates handler om – og kan gøre ved
ens krop.
Sommergymnastik startede op med børnehold for før 0. til 2. kl., week-end hold for
de lidt ældre børn samt et hold ynglingepiger for piger 16 år +
17

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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Sæsonen er indtil nu gået godt uden de
store problemer eller skader, og vi kan nu
se frem til GS Gudme stævne d. 4. marts
hvor 3 børnehold deltager, samt vores lokale opvisning 17. marts, hvor 6 hold deltager.
Selvfølgelig er tankerne også allerede nu
målrettet mod den kommende sommersæson. Men mere om det senere.
Det var lidt om årets gang 2011 og hvad
den nærmeste fremtid bringer for gymnasterne i HfS.
Da beretningen skulle skrives, var der
mange ord som fantastiske, skægge, gode,
dygtige, sjove, herlige, o.s.v. o.s.v. der
måtte luges ud, for at beretningen ikke blev
alt, alt for lang, men det er jo netop alt det,
der gør det værd at bruge mange timer
sammen med ”andre folks børn”, i at være
med i det frivillige foreningsliv, i stedet for
at sidde derhjemme og halv-sove i sofaen.
Det er der vist ingen her, der er uenige med
mig i, og jeg håber vi formår at give mange, mange flere lyst og interesse i at arbejde med det lokale foreningsliv, hele tiden
være åben for nye tiltag uden at svigte de
gamle grundprincipper.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen og til vores kasserer for et godt
samarbejde.
Også en tak til Stokkebækskolen afd. Hesselager, til fritidsordningen og til Hesselager Børnehus for et godt samarbejde omkring vores fælles børn.
Og sidst men absolut ikke mindst tak til
gymnastikudvalget, instruktører, hjælpetrænere og alle der i øvrigt er parate til at
hjælpe med det ene eller det andet, når der
er brug for det.

Lidt nyt fra gymnastikudvalget februar
2012:

Gymnastikopvisning,
17. marts kl. 14.00
Lørdag, d. 17. marts har vi vores lokale
gymnastikopvisning, Det er i kendte men
stadig snævre rammer på Stokkebækskolen
afd. Hesselager.
Der vil som sædvanlig være kaffe-kage
bod, som forældre til vores gymnaster har
leveret kager til. Her har man så mulighed
for at købe eftermiddagskaffen, inden man
går hjem.
Vi håber, mange kommer og ser hvad vi
har arbejdet med i vinterens løb.
Entre: 25 kr./voksne.

Sommergymnastik 2012
Er endnu ikke på plads mht. instruktører
og hjælpetrænere, men ud over vi hænger
plakater op, når planlægningen er helt på
plads, lægger vi også oplysninger om holdene ud på intra.

Juniorråd for de 10-16 årige
Er det næste, vi går i gang med at oprette –
mere om det i næste nummer.

Team-track
Afløseren til vores air-track, er det næste,
vi ønsker os. Vi går nu i gang med at søge
om de sidste midler vi mangler til en sådan.
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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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Folkedans

Stavgang

Folkedansudvalget:

Harald Thomsen
Åvænget
5874 Hesselager

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

Formand

Tlf. 62 25 33 65

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 79

62 25 18 94
Kasserer

Godt 20 stavgængere hver gang. Vi tager
på mange smukke ture rundt i den fynske
natur. Vi har kaffen med og alle kommer trods forskellige distancer - fælles i mål.

62 20 87 03

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

Beretning fra generalforsamlingen:
Vi er 24-27 dansere næsten hver gang, og
dansere, der er holdt op p.g.a. sygdom vender tilbage. Det er dejligt.
Vores dans på Hesselager plejehjem blev
tirsdag den 7. februar,
Vi var 24 personer og havde en rigtig hyggelig eftermiddag med dans sang og flot
kaffebord.
Derefter spiste vi vores medbragte mad i
forsamlingshuset før dansen om aftenen,
igen en dejlig dag.
Sidste danseaften er den 20. marts og afslutningen den 23. marts.
Week-enden den 1.-2. juni får vi besøg af
Ølholm Folkedansere, som vi har haft kontakt med siden 1987.
Anna-Lise Brohave
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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

Erik Strandhauge.

Skydeudvalget:

Hans Haarsløv

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

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager

62 25 12 22

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager

40 16 06 43

Beretning fra generalforsamlingen:
Der blev orienteret om årets gang i skytteudvalget, og berettet om de tiltag, der har
været for at tiltrække flere medlemmer.
Der blev desværre ikke holdt skoleskydning i denne sæson, da det faldt sammen
med en tema-uge på skolen.

Vi regner med igen i år at deltage i
amtsturneringen for puljehold på både 50
m og 200 m.
50 m skyder vi i Brændeskov (låner deres
baner til afvikling af puljeskydning) og på
de foreningers baner som vi bliver inviteret
til.
Vi træner ikke 50 m – deltager kun i
amtsturneringen og de stævner vi bliver
inviteret til bl.a. i Humble i maj og
Rødskebøllestævne i juni samt 2. Hovedkreds kapskydning med efterfølgende frokost som Hovedkredsen giver.
Der er ikke så mange stævner på 200 m på
Sydfyn, kun Rødskebøllestævnet og i 2.
Hovedkreds.
Sidste år arrangerede 2. Hovedkreds som
noget nyt aftenstævner på 200 m med efterfølgende ostebord og rødvin (rødvinen
var præmierne) og det blev succes så det
forventes gentaget i år.
Vi slutter sommersæsonen den 3. eller
10.09.2012 og den følgende fredag plejer
vi at mødes i klubhuset i Hesselager til
afslutningsfest med ægtefæller.

Sommersæsonen starter op den 7. maj
2012 i Rødskebøllecentret, Bodøvej 22,
Svendborg.
Vi træner i Rødskebølle på 200 m banerne
hver mandag fra kl. 19.00 og til vi er færdige med at skyde, derefter samles vi til
kaffe/the og kage ude i det fri ved bordene
eller inde i opholdslokalet, hvis vejret ikke
er til udendørs kaffe.
Sidste sommer var vi 12 der mødtes for at
skyde for Hesselager Skytteforening, desværre er der ingen unge skytter på vores
udendørs baner, men det kan bl.a. skyldes
at det er en lidt dyr sport efterhånden, vi
betaler et sommerkontingent på kr. 100,00
samt kr. 5,00 for hvert skud vi afgiver på
200 meter banen. Vi skyder med cal. 6,5
ammunition i vore langdistancevåben, det
lyder højt og er rigtig sjovt.
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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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Hvis ovenstående lyder som noget du kunne tænke dig at prøve så bare mød op i
Rødskebølle om mandagen, en prøveaften
med 20 skud og baneleje koster kr. 125,00.
Er der spørgsmål så ring til Kirsten på tlf.
62 25 18 13.

Papirindsamling
Bak op om vores idrætsforeninger ved
hjælp af papirindsamlingerne.
Vi tager aviser - reklamer og rent papir.
Det kan indleveres ved klubhuset,
(Østergade 52, oppe bag ved møbelhandleren). Ved den sorte garage står der to skraldespande, hvori der kan lægges papir, eller
hvis det er bundtet så sæt det ved siden af,
for der bliver daglig set efter og lagt i hus.
Der kan også ringes til Ole Vagn på
20 43 01 20 for afhentning af papir og aviser, eller for nærmere aftale.
Der er 4 indsamlinger om året, men vi vil
gerne have noget mere samlet ind, da salget af papir går til støtte til ungdomsafdelingen
På forhånd tak for jeres støtte.
Venlig hilsen papirindsamlerne i
Hesselager og omegn.

Kirsten Andersen
Skydeafslutning for voksne på gevær:
Der afsluttes på vores skydeaften mandag
den 26.03.2012.
Foreløbig planlægning går ud på, at vi efter skydningen, som starter kl. 19.00, slutter af med ostebord og rødvin. Da vi skal
have købt ind til ostebordet m.v., vil vi
gerne vide, hvor mange der deltager, tilmeld jer forud på en af vore skydeaftener.
Kirsten Andersen
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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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Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

Formand

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

Beretning fra generalforsamlingen:

D. 29. marts begyndte sæson 2011 med
god tilslutning fra starten.
D. 16. april blev der for første gang afholdt
åbent hus. Ideen opstod da vi kunne se at
vi ville få en reduktion i medlemstallet
p.g.a. sygdom og fraflytning fra egnen.
Vi havde en forhåbning om, at det kunne
give et sted mellem 5-10 nye medlemmer
og vores forhåbninger holdt stik. Det gav 7
nye medlemmer, som alle har været meget
aktive på banerne hele sommeren, så åbent
hus dag vil blive gentaget her i foråret.
Der har i årets løb været afholdt et K1 og
K2 kursus i Brændeskov, og der var deltagere fra Hesselager på begge hold.
D. 18. juni afholdt vi det årlige stævne,
hvor samtlige klubber på Fyn er inviteret.
Vi starter kl. 9 og slutter kl. ca. 16.00.

Her ved udgangen af 2011, havde afdelingen 42 medlemmer, og det er samme antal
som året før. Først i februar begyndte vi på
vinterens aktiviteter her i klubhuset. Hen
over vinteren viste det sig, at der ikke var
den store tilslutning, og sidst på sæsonen
var det kun udvalget, der mødte op. Det
har vi senere haft en snak om, og der var
enighed om at prøve en sæson mere. Da
tilslutningen stadig var for lille, er det helt
stoppet her i januar.
I februar blev der traditionen tro, afholdt
vinterfest her i klubhuset. Ruth og Hans
Christian havde sammensat menuen, og
når de gør det, så ved vi, det altid er godt.
Der var rigtig god tilslutning, og alle havde
en god aften.
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Der var tilmeldt 70 spillere, men i takt med
at vejrmeldingerne indløb, kom der en del
afbud. Da vi nåede frem til dagen, var der
ca. 60 deltagere og vi må sige at alle havde
en strålende dag. Regnen silede ned fra
start til slut men trods det dårlige vej, så
blev stort set alle til dagen var slut - det var
imponerende.
Der blev spillet i C og B rækken, og som
altid er der rødvin til nr. 1 og 2 i begge
rækker. Nr. 1 og 2 i B rækken gik til Brændeskov så der var ingen rødvin til Hesselager.
Som noget nyt er det besluttet, at der skal
spilles landsdels og landsmesterskab i enkeltmandsturnering. Der har også været en
del spillere fra Hesselager, der har deltaget. I rækken C 1, blev Holger Christensen
Landsmester (Fynsmester) der skal her
lyde et stort tillykke til Holger. Det gav
adgang til at deltage i landsmesterskabet,
men her blev der ingen topplacering, men
godt gået af Holger.
D. 15. juli blev der holdt grillaften her ved
klubhuset og som altid ved festerne, så var
der også her en god tilslutning. Vejret var
ikke helt det, vi havde håbet på, men da
der her er gode forhold, så kunne vi bare
afvikle det her i klubhuset.
Så kom vi hen til sportsugen og for at prøve noget nyt havde vi valgt at afvikle
krocket som alm. tirsdagsspil, hvor man
trækker et kort og får en tilfældig makker.
Det var ikke det helt store tilløbsstykke, så
det må vi tage op til revurdering til den
kommende sportsuge.
D. 11. august havde klubberne på Fyn sat
hinanden stævne her på stadion for at spille finalekampe i Landsdelsmesterskaberne.
Der var tilmeldt 55 deltagere, for første
gang fik Hesselager ikke nogen landsdelsmester det må vi kunne gøre bedre til næste gang. Efter kampene var der røde pølser til alle, og uddeling af pokaler.
D. 19. august skulle vi have haft besøg af
vores venskabsklub fra Ølgod men p.g.a.
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sammenfald af aktiviteter i området derovre, var der for få tilmeldte, så det blev aflyst.
D. 4. oktober afholdt DGI Fyn Krocket
årsmøde daværende formand Inger Danielsen ønskede ikke genvalg, nyvalgt formand Jørgen Schæchter, Svendborg nyvalgt suppleant blev Mogens Rasmussen
Fåborg.
Medio oktober var vores egen klubturnering afsluttet. Det gav følgende resultater:
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.
Sæson 2011 blev rundet af med årsmøde
og julefrokost her i klubhuset d. 25. november. Ved denne lejlighed blev der uddelt erkendtlighed til to af afdelingens
medlemmer, som har ydet en særlig god
indsats for afdelingen.
Ole Vagn Jensen vores faste banemand.
Ole gør et stort arbejde for at vi kan have
så gode baner at spille på. Det er vi meget
taknemlige for, når vi hører fra andre klubber hvor kommunerne holder banerne, så
ser det helt anderledes ud - stor tak til Ole.
Svend Aage Vistisen har også i høj grad
fortjent en erkendtlighed. Svend Aage bruge utroligt mange timer foran skærmen,
han sammensætter spilleplaner til stævnedag, turneringsplaner, turneringsresultater,
invitationer hver gang der skal holdes fester og referater fra udvalgsmøderne, så vi
har mulighed for at huske, hvad vi selv har
besluttet - det er vi dig meget taknemlig
for Svend Aage.
Så har jeg tilbage at sige tak til jer i udvalget for godt samarbejde i årets løb, arbejde
mangler vi ikke, men vi hygger os jo med
det.

Krocketnyt siden sidst:
Den 25. november, blev der afholdt årsmøde, med efterfølgende julefrokost, på mødet blev det drøftet, om vi skulle fortsætte
med vinteraktiviteter i klubhuset, da der i
sæson 2011, ikke var den helt store tilslutning, det blev vedtaget, at forsøge en gang
til fra først i januar, men da tilslutningen
stadig var alt for lille, har vi nu lukket helt
ned.

Sæson 2012, begynder:
Tirsdag den 27. marts, kl. 9/30.
Torsdag den 29. marts kl. 17/00.

Den 14. april, inviterer krocketspillerne
til åbent hus i klubhuset, fra kl. 10/00 –
12/00.
Her byder vi på en kop kaffe, og orientering om spillet og hvad vi ellers går og
hygger os med, der bliver også mulighed
Den 9. februar, blev der afholdt formands- for at prøve spillet på banerne.
møde i Fåborg, Svend Aage og Peder del- Vi håber, at mange vil tage imod invitatog, på mødet blev aktivitetskalender og tionen, der er altid plads til flere krockkursusprogram for 2012 fastlagt.
etspillere.
Se opslagstavlen for krocket i klubhuset.
Fra den kommende sæson, kan der tilmel- Puv.
des landsmesterskab for hold, kontakt ven- Peder Pedersen.
ligst udvalget for yderligere oplysninger.
Den 15. februar, afholdt HfS. generalforsamling, i krocket afdelingen var Ruth
Christiansen og Peder Pedersen på valg, på
valg som suppleant var Frode Nielsen, der
var genvalg til alle tre.
Den 24. februar, bliver der afholdt vinterfest med spisning i klubhuset, vi håber på
god tilslutning, der er lagt op til en hyggeaften.
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Fastelavn
2 flotte tønder var klar til at blive banket til
pindebrænde. Tønderne havde været en tur
i SFOen hvor børnene havde pyntet dem
med katte og masker, der glimtede af pailetter og stjerner i alle farver.
Tak til børnene i SFOen.

Anton på 4 år var til sin første store børnefest sammen med sin fætter og kusine, og
ca. 70 børn og deres forældre var mødt op.
Det var et velorganiseret arrangement helt
på børnenes præmisser fyldt med tøndeslagning, leg og konkurrencer. Der var
gode gamle klassikere som appelsindans,
stopdans, limbo, lakrids og flødebollespisning, og ikke mindst flotte præmier. Den
ene leg afløste den anden og det var tydeligt at se at de gode gamle lege stadig holder.
Da Anton stod op søndag morgen, ville
han gerne til fest igen ☺

:/: Kan du gætte hvem jeg er?:/:
For jeg har fået maske på
Misk, mask, maske på
Kan du gætte hvem jeg er

Der var bagt 150 fastelavnsboller, og
vi kunne have spist flere…..
Tak til alle der har bagt boller
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HESSELAGER SPORT OG KULTUR
Så fik Hesselager sit Fitnesshus

Vi er ikke i tvivl om, at vi har ramt et behov i byen. For mange har det været kærkomment, at de nu ikke længere behøver at
køre til de større byer for at kunne dyrke
fitness. Fitnesshuset har også formået at
tiltrække medlemmer fra andre lokalområder og det lover godt for fremtidig medlemsrekruttering.
Hesselager Fitnesshus er et meget stort og
vigtigt skridt i retning af at få bygget vores
store multifunktionelle Folkehus ved skolen. Dels har vi med Fitnesshuset rejst en
meget vigtig egenkapital, men ud over det
sender huset et vigtigt signal om, at Hesselager er et målbevidst og handlekraftigt
lokalsamfund, med et godt fællesskab og
en vilje til at gøre vores område attraktivt
at bo i. Det er alt sammen vigtige signaler,når vi skal rejse penge til Folkehuset.
Derfor er det vigtigt, at vi nu forstår at
benytte os af den bevågenhed, goodwill og
respekt, som står om os lige nu.
Slutteligt vil vi minde om, at alle over 15
år stadig kan blive medlem i Fitnesshuset
og at interesserede kan hente alle relevante
oplysninger på :
www.esselagerfitnesshus.dk

På mindre end et halvt år blev der rejst
penge, fundet et hus, uddannet instruktører, indkøbt og indrettet , taget beslutninger omkring medlemsforhold, lavet markedsføring og hjemmeside osv osv. Og 15.
januar blev det hele så skudt i gang.
Det er faktisk ganske godt gået, og det
havde heller ikke været muligt uden de ca.
50 lokale kræfter, som har bidraget på alle
tænkelige måder.
Vi må stadig knibe os i armen, når vi står
på Rosenvej 12 og ser at huset faktisk virker hver eneste dag til glæde for medlemmerne.
Og medlemmer er der allerede mange af.
Der er over 100, som træner i huset og der
er plads til flere. Bestyrelse og instruktører
bliver dagligt mødt af glade medlemmer,
som roser Fitnesshuset for at være rart og
indbydende at træne i. På trods af de ømme muskler er de fleste glade og tilfredse
med vores træningsfaciliteter, og det er
bestemt ikke uden en god portion stolthed,
at vi viser huset frem.
Vores 14 frivillige instruktører skal i løbet
af marts gennemgå 2. del af deres kursusforløb, som giver dem den fornødne uddannelse i at kunne vejlede medlemmerne
til at få mest muligt ud af træningen.

Mon ikke det er
Danmarks bedste udsigt
fra et løbebånd?
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OGIF CUP
Kvinde Senior:
1. Drigstrup,
2. Team Ketshop fra Lunde,
3. Rudkøbing,
4. Kernen FC, Næsby.
U-18 piger:
1.Marstal,
2. Oure Idrætsefterskole,
3. Fortuna Svendborg,
4. Skovby.
U-17 drenge:
1. Mors Drenge fra Kolding,
2. FS HOGG,
3. Jullas FC, Svendborg,
4. Gold Diggers.
U-15 drenge:
1. FS HOGG,
2. Middelfart 1,
3. Middelfart 2,
4. Marstal.
U-15 piger:
1. Årslev 1,
2. Årslev 2,
3. VB Nyborg,
4. Skovby.
U-14 drenge:
1 B.1913,
2. Rusti´s drenge, Marienlyst,
3. Tved,
4. Thurø.
U-13 piger:
1. Emmer´s piger fra Hedensted,
2. Langeskov,
3. FS HOGG,
4. Dalum.
U-12 drenge:
1. Dalum,
2. Egebjerg,
3. FS HOGG.
U-11 drenge:
1. Tarup/Pårup,
2. OKS,
3. BM 1
4. BM 2.

OGIF CUP 2012 indefodboldstævne
blev en succes med høj intensitet og
mange gode fodboldkampe
I den afsluttende weekend 17.-19. februar
afholdt FS HOGG sit store indefodboldstævne, der i år blev afholdt for 40. år i
træk, siden starten i 1973.
I alt deltog 145 hold fra 60 forskellige
klubber, landet over.
850 deltagere spillede i alt 405 kampe
Det samlede deltagerantal ved OGIF CUP
2012 kom i år op på ca. 850 fodboldspillere. Ved stævnet blev der spillet i 16 forskellige rækker, fra de mindste årgange i
ungdomsrækkerne til de ældste i seniorrækkerne. I alt blev der over de tre dage
spillet ikke færre end 405 kampe i Gudmehallernes hal 1 og 2.
Godt stævne med mange spændende kampe
OGIF CUP 2012 blev igen et rigtig godt
stævne, afviklet i en god sportslig ånd og
med høj intensitet og kvalitet i mange af
rækkerne, og især var mange af ungdomsrækkerne meget seværdige, der blev overværet af et stort antal tilskuere.
De enkelte rækker blev afviklet som finalepuljer med fire hold, og resultaterne i de
16 rækker blev følgende:
Herre Senior:
1. Team Dybendal fra Rudkøbing,
2. FC Gøgl,
3. FS HOGG 2,
4. FS HOGG 1.
Old Boys:
1.Geodis Wilson, (tidligere superligaspillere fra Silkeborg),
2. Team John Fogerty (tidligere HOGG og
SfB stjerner),
3. FS HOGG,
4. Kirkeby IF.
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U-11 piger:
1. Marienlyst,
2. Tåsinge fB,
3. Marienlyst 2,
4. Tårup.
U-10 drenge:
1. Kerteminde,
2. Tårup,
3. HPTI,
4. Nr. Lyndelse.
U-9 drenge:
1. Skårup,
2. Dalby,
3. OKS,
4. Årslev.
U-8 drenge:
1. Tved,
2. Egebjerg,
3. Tved,
4. Dalum.
U-7 drenge/piger:
1. OKS,
2. FS HOGG,
3. Skårup,
4. Egebjerg.

Tak til de mange frivillige hjælpere
Til at afvikle stævnet med at dømme de
mange kampe, passe tidtagerbord og måltavle, samt stævnekontor har 40
”frivillige” brugt det meste af weekenden
på at hjælpe med de mange opgaver. Det
var spillere fra HOGG´s herre- og kvindesenior, ungdomstrænere og –spillere, og
forældre, enkelte udefra samt dommere fra
DFU, der hjælper år efter år.
Evaluering af stævnet
Stævneledelsen vil evaluere over stævnet i
løbet af marts måned, såvel med planlægning og gennemførelse af arrangementet.
Her håber man samtidig at have et samlet
overblik over det økonomiske resultat,
hvor der forventes et mindre overskud til
ungdomsarbejdet i FS HOGG.
På stævneudvalgets vegne
Jeanette J. Stengaard /
Preben Juhl Rasmussen

God sponsoropbakning
Der var flotte personlige præmier til spillerne på de 4 bedst placerede hold i hver
række,
Igen i år var det meget populært med guld,
sølv og bronzemedaljer til 1., 2. og 3. plads
i de mindste årgange. En del af præmierne
var sponsoreret af lokale firmaer og virksomheder, og i den forbindelse vil HOGG
gerne rette en stor tak til de mange sponsorer, der har støttet stævnet såvel med præmier som med annoncetilskud til kampprogrammet.

HOGG
www.fshogg.dk

33

Formand
John Pedersen

62 25 17 83

Ole Vagn Jensen

20 43 01 20

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

Næste blad udkommer
ca. uge 27 2012
Deadline
10. juni 2012
Papirindsamling!!
2. juni 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. Næste indsamlinger er:
1. september 2012 og 17. november 2012.
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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

LANGÅ TRYK 62 25 17 43

©
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