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Mobil:
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E-mail: msjkpk@hotmail.com
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Kasserer
62 25 35 85

62 25 31 75

v/ Ole Petersen
Langgade 14. 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 12 56
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Din dagligvarebutik
TIPS & LOTTO

ANLÆGSGARTNER
Preben Rask

Vareudbringning
Fotokopiering
Telefax
Vasketøjsindlevering
Fotofremkaldelse
Posthus

Gartnervænget 8, 5874 Hesselager

Tlf.:62251180 Mobil:24823182
Mail:prebenrask@webspeed.dk
Anlæg af fliser - granit - granittrapper - opsæt af hegn
vedligeholdelse - græs - snerydning

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
Årsberetning for 2012

Vi er gode til at støtte lokale initiativer og
arrangementer. Vore virksomheder og butikker støtter os i form af sponsoreringer i
sportsnyt, i sportsugen, med bander rundt
om banen, i fitnesshuset og meget mere.

Social kapital, det var nye ord for mig da
jeg hørte det i radioen og senere læste om
det. Når de 2 ord social og kapital bliver
sammenfattet til et begreb ja så har det
enorm kraft og betydning.

Social kapital kommer såvel den enkelte,
virksomheden, lokalområdet, herunder
idrætsområdet og dermed samfundet til
gavn.

Bjarne Ibsen. Professor, forskningsleder,
centerleder i Bevægelse, Idræt og Samfund
ved Syddansk universitet har lavet en undersøgelse for DGI hvor han anslår i et
notat at der udføres op mod 85 millioner
timers frivilligt arbejde om året i idrætten i
Danmark. Værdien heraf kan beregnes til
mellem 12 og 17 milliarder. Der bliver
flere og flere der deltager i frivilligt arbejde og det er vokset gennem de seneste 20
år.
Et tredje tal der kan tages frem i forhold til
idrætten er de sundhedsøkonomiske konsekvenser af, at befolkningen er idrætsaktive.
Vi lever længere og sparer sundhedsudgifter, fordi folk er mere raske og kan klare
sig selv længere. Det har vi gode eksempler på i vores forening. Ældre aktive, der
spiller kroket, går til gymnastik, danser
folkedans og er stavgængere. Pulsen kommer op når kroppen bliver rørt uanset vejr
og vind. Børn og unge der ved at være
aktive og bruger deres fritid i nærområdet
bliver stærke og kan styre uden om de
faldgrupper der er en del af samfundet. Vi
ligger på ca. samme medlemstal som de
senere år ca. 300 medlemmer, heraf 123
under 25 år + folkedanserne og motionsløberne.

Det er også når det nye juniorråd under
gymnastikgruppen får en sum penge at
arbejde med, eller hjælper hinanden i en
opgave for Sparekassen, der kan tilføre
yderligere midler til juniorrådets kasse.
På den måde kaster klubben bolden videre
til næste generation. De vil derved få tilført
glæden ved at gøre noget for at få noget.
Der har i årets løb været mange frivillige
hænder i brug her i huset. Sidste år fortalte
jeg om forberedelserne i samarbejde med
Hogg, og nu kan vi nyde rummet her. Den
bedre akustik, de nye møbler og gulvet der
er blevet som nyt. Ja hvad kan afrensning
og en bonemaskine dog ikke udrette.
Vi har boret huller i en del af de gamle
stole, så de kan stables og derved har vi så
ekstra stole hvis vi får brug for det.
Udendørs kan vi glæde os over at vi fik
afsluttet forbedringen af syd og vestmuren.
Det blev dyrere end vi havde regnet med,
da vi tog hele vestgavlen med. Vi fik de
ansøgte kr. 65,000 fra kommunen og betalte så ca. det samme. For at holde udgifterne nede, var der stor hjælp af frivillige til
at sørge for materialerne var klar til håndværkerne, samt det der kunne forberedes i
en weekend. Affaldet blev også fjernet af

Social kapital opstår, når mennesker indgår
i relationer med hinanden. Det er at gøre
noget sammen og det er vel det vi kan tillade os at være en del af her i Hesselager.
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trailerfolket. Renoveringen har slidt på
økonomien.

sponsoreret af flittige bagekoner, tak til
dem som bager.

Vi var spændt på om renoveringen også
kunne mærkes på elforbruget. Det mener
vi helt bestemt, da vi i 2012 har haft et
mindre forbrug på godt 4000 kwt. I 2011
var forbruget 29105 og i 2012 24880
herved en besparelse på 4225 kwt. ca. kr.
8000.

Papirindsamlingerne bidrager til klubkassen, vi har ikke den mængde papir som
tidligere, men.. heldigvis lægger flere og
flere vejen forbi og benytter stativerne ved
den sorte garage. Hvordan vi får folk til at
samle til os, vil vi gerne have nogle ideer
til.

Der er udskiftet en del gamle pærer i lysanlægget med nye energisparerpærer, det
er også medvirkende til mindre forbrug,
ligesom varmepumperne.

I maj arrangerede vi Løvspringstur ved
Hesselagergård. En flot tur gennem den
nyudsprungne skov.
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 ikke en ”smal” sag at få alle de
hjælpere vi har brug for, men der er en god
tilgang af hjælpere til opgaver, når vi spørger. Kan og vil du hjælpe med en vagt i en
bod, eller på motionsdagen. Den varer 2-3
timer. Ja, så har vi oftest et ja. At vi, når vi
spørger har et forudbestemt område det er
til at håndtere. I de senere år er vi begyndt
at tage mailen til hjælp, så har folk mulighed for at planlægge, eller sige fra, eller
ønske et andet tidspunkt. Det sparer tid og
penge.

Den nederste lysmast blev påkørt og det
blev HfS der meldte det til Elinstallatøren
– ja og hvem får så regningen på kr.
1900,00 selvom det nok ikke har været
nogen fra klubben der har påkørt den.
Dagplejerne er kommet tilbage, ikke fordi
de er blevet færre, men det passede bedre
til deres økonomi, og så deler de sig i 2
hold, så de kan være her. De benytter legepladsen når tiden er til det. Legepladsen
bliver slidt så der er en kommende opgave.
Måske kan det være en opgave for den
kommende landsbypedel. En model er ved
at blive søsat, hvor Hesselager er det lokalområde der blive afprøvet. Det er landsbylauget der er kommet med idé oplægget.

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.

Landsbylauget hilser jeg meget velkommen, her vil kunne skabes et godt samarbejde, vi alle kan få glæde af.

Der blev lavet en aftale med Energi Fyn og
DGI Energi til flere, hvor de havde bannere stående for EnergiFyn og Landstævne
2013. De sponsorerede vand og vi fik et
kontant beløb på kr. 3500,00

Klubbens aktiviteter gennem året begynder
med fastelavnsfesten for børn sammen
med Hogg. Igen i 2012 foregik den på skolen med 75 udklædte børn. Det har vist sig
at være et stort aktiv at have lokaler der er
egnede så mange flere får en god eftermiddag. Der er ingen entré men salg af
omkring 120 fastelavnsboller m.m.

Vi har søgt Danmarkssamfundet om et nyt
flag. Vi blev gjort opmærksom på at vi
trængte meget til et nyt. I løbet af maj
7
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måned vil vi vide om vi er blandt de heldige, men ellers anskaffer vi et. Det er dejligt
at flaget bliver brugt når der er hjemmekampe kroketstævner og ved mange andre
lejligheder.

Herefter aflagde øvrige udvalg beretninger.

Igen i 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 der også mulighed for at
skyde med bue og pil. Vi havde fået Harald til at komme og vise hvordan en flitsbue skal laves. Harald kan fortælle og børnene var ivrige og lyttede og fik afprøvet
deres evner udi bueskydning. Alle havde
en god eftermiddag, der sluttede med kakao og boller og kage.

Valg til bestyrelse og udvalg - der var genvalg til alle.

Beretninger og regnskaber blev godkendt.
Ingen indkomne forslag.
Vedtægtsændringerne er vedtaget.

Lederpokalen 2012
Harald Thomsen
Pokalen blev skænket klubben i 1966 i
forbindelse med 100 års jubilæet af Svendborg amts gymnastik & idrætsforening.
Der står så mange navne på den at det bliver vanskeligt at gravere flere. En sådan
pokal med alle disse navne er historisk, det
fortæller om en aktiv forening, ja en forening der i 2016 har 150 års jubilæum.

Julekalendersalget starter midt i november.
I år har vi brugt flere timer ved at sælge
hos Spar. Det har betydet at vi har solgt
flere end tidligere. 800 i år, det er 50 mere
end 2011.

Pokalen gives i år til en der var parat da
HfS spurgte om hjælp. En ny idrætsgren
var taget på programmet. Gymnastikudvalget havde opsnappet et ønske om en udendørs sommeraktivitet, når gymnastiksæsonen var afsluttet. På et DGI årsmøde ligger
der altid en masse materiale vi kan tage
med os, og det var fødslen til at vi senere
tog kontakt til en af DGIs instruktører der
kunne lede og fortælle en masse. En annonce i den lille avis betød at der mødte
omkring 40 personer op på sportspladsen,
lånte stave og hørte om stavgang, dette
grinagtige påhit der lignede at man var ude
på ski, men havde ladt skiene blive hjemme.

Hjemmesiden står for forandring. Den
trænger til nyt design og her har vi allieret
os med Allan Kirkeby, han er god til den
slags. Vi har holdt et møde med ham og
han er i gang. Tak til Helen for opdatering.
Uden et godt samarbejde vil en foreningen
som vores have det skidt, en stor tak til
sportsnyt til Ellen og Svend og kassereren , til kroket for udbringning . Da tiden
blev knap i forbindelse med fornyelse af
annoncørerne kom vi til hjælp, fik udskrevet regninger og klar til at blive postet,
nogle kunne lægges i postkasse, så vi
sparede porto og sådan kan ”surt” arbejde
blive til en hyggelig og munter aften, det
gør vi gerne igen. Tak til bestyrelsen, udvalgene , kassereren, ja til alle der er involveret på den ene eller anden måde.

Men vi manglede en leder, en der ville og
kunne samle og tilrettelægge.
Spot til side. I løbet af første sæson var det
et fint hold og det har der været siden, nogen falder fra og nye kommer til. Oplevelser i naturen, i skov og ved strand, ved
slot og hytte. Musklerne bliver brugt og

Inge Marie Holmskov, formand
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Tlf. 65 33 13 35

Langgade 25 · 5874 Hesselager

6225 4040
Mobil 5250 6764
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strategi og socialt samvær. I løbet af kort
tid summede det af liv på banen og et udvalg blev nedsat. Udvalget bestod af ildsjæle der havde været i foreningslivet i
mange år, men også af nye, der havde fået
kendskab til kroketspillet.

det gavner det gode humør.
Det er nu snart 10 år siden og desværre
skal vi finde en ny, da vores modtager som
er Harald Thomsen har valgt at stoppe som
tovholder. Du har sammen med Inge gået
turen før holdet drager ud, du har taget
kontakt til lodsejere og andre. Du har været god til at fortælle lokalhistorie samt en
og anden lille historie, der krydrer tilværelsen.

Det har i alle årene været den samme trofaste skare der har styrket kroketafdelingen
og gjort den til en klub der altid er repræsenteret til de store stævner, samt Fyn og
landsmesterskaberne, hvor flere har formået at vinde. Der afholdes stævner og kurser
og hvem der kommer her nyder en godt
tilrettelagt dag.

Det er en glæde at give pokalen til Harald
Thomsen

Det er vi stolte af, og det vi kan være stolte
af er, at have en kroketformand som Peder
Pedersen.
Du var og er et samlingspunkt i afdelingen.
Men din holdning, mening og humoristiske
sans et meget respekteret foreningsmenneske. Dig kan vi alle li` og det er det sværeste ved at være foreningsmenneske, at, der
ofte er lige så mange meninger som der er
folk. Du har lederevnen og været med i de
15 år der har været kroket i Hesselager.
Peder Pedersen bestyrelsen vil gerne tildele dig Bent Neergårds mindepokal.

2013 Bent Neergaards mindepokal
Peder Pedersen
Forleden sad jeg og bladrede i en protokol
fra 1990-erne. Noget jeg hæftede mig ved
var vort medlemstal, det var tæt på at være
det samme som i dag, men meget er ændret. Dengang var der et stort antal skytter,
en del håndbold og badmintonspillere,
sådan er det ikke mere, andre idrætsgrene
har taget over. I 1998 begyndte banerne at
blive brugt i formiddagstimerne. Der var
født en idé om at kroket var en sport for
alle, der havde tid og lyst til konkurrence,
11
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Deres leverandør af: Vinduer - Døre
Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde
www.Froerup-savvaerk.dk
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Folkedans

Stavgang

Folkedansudvalget:
Else Rasmussen
Boholtvej 20
5874 Hesselager

Formand

Karen Jensen
Vædderen 3
5700 Svendborg

Kasserer

Gunhild Mogensen
Østergade
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 11 79

62 25 18 94
Stavgang forår 2013
Sæsonstart er onsdag den 10 april kl. 10,00
fra klubhuset.

62 20 87 03

Første gang kan der lånes stave.

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

Kniber det med at komme ud og få den
nødvendige motion. Den motion der læses
og høres om vigtigheden af. Ja, så vil det
gøre det hele meget nemmere sammen
med andre og når der er et fast tidspunkt at
skal være klar til.

Tirsdag den 22.januar dansede vi på Hesselager Plejehjem om eftermiddagen, vi
var, på grund af sygdom, kun 12 dansere,
og 3 spillemænd og leder. Vi drak kaffe og
sang sammen med beboerne og havde en
hyggelig eftermiddag. Aftenens planlagte
spisning og dans blev aflyst.
Vores sidste danseaften i denne sæson er
den 26. marts og afslutningsfest er fredag
den 5. april.
I år er det os, der skal besøge Ølholm folkedansere, det er lørdag den 25. og søndag
den 26. maj

Vandrestavene giver tryghed og støtte
samtidig med at det får pulsen op, Tempoet kommer automatisk op når der er en stav
i hver hånd, derved bevæges armene (i
stedet for de er i lommen)
Vi går ud i naturen, som regel kører vi til
et sted, parkerer og nyder mange smukke
steder i skov, ved strand, slot og hytte.
Kontakt 62251960 hvis du vil vide mere
og vel mødt .

Anna-Lise Brohave
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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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Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Mobil
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

Formand
62 25 16 03
27 61 95 02

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

Krocketnyt siden sidst
Den 23. november, blev der afholdt årsmøde med efterfølgende julefrokost, der var
god tilslutning og vi håber, at alle havde en
god aften, på mødet blev årets aktiviteter
og kommende aktiviteter drøftet.
Den 5. februar, afholdt krocket Fyn årsmøde i HFS klubhus, her deltager formanden
og sekretær for samtlige klubber på Fyn,
der var tilmeldt 25 deltagere, fra Hesselager deltog Svend Aage og Peder.
På mødet bliver der bl. a. fastlagt kursusprogram og aktivitetskalender for den
kommende sæson.

Den 20. 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
for at prøve spillet på banerne.
Vi håber at mange vil tage imod invitationen, der er altid plads til flere krocketspillere.
Sæson 2013, begynder:
Tirsdag den 26. marts kl. 9/30,
og fast hver tirsdag fremover.
Torsdag den 28. marts kl. 17/00,
fra 2. maj ændres torsdag til kl. 18/00,
og fast hver torsdag frem over.
Søndag den 31. marts kl. 13/30,
og fast hver søndag frem over.

Se opslagstavlen i klubhuset.
Den 22. februar, er der inviteret til vinterfest med spisning i klubhuset, vi håber på
stor tilslutning, så alle kan få en god aften.
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Genvejen 9
Revsøre
5874 Hesselager
tlf. 62 25 12 81

www.karinjohnson.dk

Mejerivej 14
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11

Torneløkke
Kloak - Anlæg - Service
Sundbrovej 39 5700 Svendborg
tlf.62 25 32 46
www.humlebyg.dk

Tlf. 62541811 www.torneløkke.dk

bil 23 61 71 46
vimmer56@mail.dk

Hesselager
Langgade 5
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 10 03
www.svendborg-apotek.dk

www.froerupandelskasse.dk
post@froerupandelskasse.dk
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April
Mandage
Tirsdage

Marts
Lørdag d. 16.
Torsdag d. 21.
Tirsdag d. 26.

Torsdag
Fredag

Onsdag

Tirsdag

Mandag

Løbemotion
Krocket
Fodbold Herre senoir

Forårsopvisning gymnastik
Folkekøkken
Krocket start
Krocket

Puslinge fra 3 år
Puslinge fra 5 år
Pilates for kvinder
Løbemotion
Far/mor barn hold
Krocket
Skydning børn
Gymnastik ved stole
Herre motion
Pistolskydning
Skydning voksne
Bordtennis

Sommertræning for gymnastik se: www.hesselager-fs.dk

Mødested klubhuset
Hesselager stadion
Hesselager stadion

Hesselager Stadion

9,30-12,00
19,009,30-12,00
18,30-20

Gymnastiksalen
Skolens glassal

Gymnastiksalen
---------Mødested klubhuset
Gymnastiksalen
Hesselager stadion
Klubhusets skydebane
Plejecentrets sal
Gymnastiksalen
Klubhusets skydebane
Klubhusets skydebane
Gymnastiksalen

Kl.
17,30-20

15,-

10,-11
19,-

9,30-12

18,-19,15
19,00

Fodboldtræning for alle børnerækker se: www.fshogg.dk

Hesselager Fitnesshus åbent alle dage fra kl. 06-22. Se: www.hesselagerfitneshus.dk

Aktivitetskalender uge 11 til uge 22 2013

Husk at bestille billetter

Vintersæson slut uge

Vintersæson slut uge

Vintersæson slut uge

Vintersæson slut uge 12

Vintersæson slut uge 12
--------------- uge
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Søndag

Torsdag d. 23.
Lørdag d. 25.

Torsdage

Onsdage

Tirsdage
Sæsonstart d. 30.

Maj
Mandage

Fredage
Lørdag
Lørdag d. 20
Torsdag d. 25.
Søndag

Torsdage

Sæsonstart d. 10.

9,30-12,00
19,-21
18,30-20
10-11,00
10-12,00
18,30-20
18,0018,30-20
17,30-20
9,-

13,30-

Evt. fodboldturnering
Krocket

Hesselager stadion

Mødested klubhuset
Rødskebølle
Hesselager stadion
Mødested klubhuset
Hesselager stadion
Salen plejecentret
Mødested klubhuset
Hesselager stadion
Hesselager stadion
Hesselager stadion
Skolens glassal

Klubhuset
Skolens glassal
Hesselager stadion

Kl.10,17,30-20
Kl. 13,30-

19,00-

Mødested Klubhuset
Salen Plejecentret
Hesselager stadion
Klubhusets skydebane
Hesselager Stadion
Hesselager stadion
Gymnastiksalen

10,-12,00
10,-11,00
18,30-20
19,-21
18,18,30-20
15,-

Løbemotion
Sommerskydning
Krocket
Cykelmotion
Fodbold herre senior
Gymnastik ved stole
Stavgang
Fodbold Dame senior
Krocket
Fodbold Herre senior
Folkekøkken
Papirindsamling

Stavgang
Gymnastik ved stole
Fodbold Dame senior
Skydning pistol
Krocket
Fodbold Herre senior
Bordtennis
Evt. fodboldturnering
Krocket åbent hus
Folkekøkken
Krocket
Evt.fodbold turnering

Husk at bestille billetter
Husk at samle aviser og reklamer til
klubben, kan lægges i trådstativerne

? tlf. 62251960

Se www.hesselager-fs.dk

Husk at bestille billetter

Se www.fshogg.dk

til nye kan stave lånes første gang

Kullinggade 29
5700 Svendborg
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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OGIF CUP 2013 indefodboldstævne
blev en succes med spænding og mange
gode fodboldkampe

HOGG
www.fshogg.dk
Formand
John Pedersen

62 25 17 83

Næstformand
Preben Juhl Rasmussen

62 25 31 01

Kasserer
Jeanette Jørgensen

62 28 14 15

I den afsluttende weekend 15.-17. februar
afholdt FS HOGG sit store indefodboldstævne, der i år blev afholdt for 41. år i
træk, siden starten i 1973.
I alt deltog 107 hold fra 50 forskellige
klubber, landet over.
650 deltagere spillede i alt 315 kampe
Det samlede deltagerantal ved OGIF CUP
2013 kom i år op på ca. 650 fodboldspillere. Ved stævnet blev der spillet i 13 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 315 kampe i GOG
Arena, hal 1 og 2 i Gudme.

HOGG Nyt
FS HOGG har sæsonstart for Kvinde senior, Herre Senior og Old Boys lørdag den
23. februar kl. 13,00 på Hesselager Stadion.
Efter træningen serveres der suppe til spillere, trænere og ledere, og bestyrelsen i
HOGG håber på rigtig god opbakning.

Godt stævne med mange spændende kampe
OGIF CUP 2013 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
13 rækker blev følgende:

Generalforsamling i FS HOGG afvikles i
Hesselager Klubhus torsdag den 28. februar kl. 19,30.
Generalforsamlingen indledes med spisning fra kl. 18,30 og bestyrelsen i HOGG
håber på god opbakning af såvel medlemmer, forældre og sponsorer til en drøftelse
af status for 2012 og klubbens visioner og
forberedelse til den kommende sæson
2013.

Herre Senior:
1. Tved BK, 2. Kolding University FC,
3. Gymnasterne og 4. FS HOGG.
Old Boys:
1. CLC Tved, 2. FS HOGG 1, 3. Marstal,
4. FS HOGG 2.
Kvinde Senior:
1. FS HOGG, 2. Barca´s damer, Svendborg, 3. Drigstrup/Munkebo,
4. VB Nyborg.
U-17 drenge:
1. Guldrengene, 2. Marstal, 3. B.1913,
4. FS HOGG.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i FS HOGG
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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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U-15 piger:
1. Marstal IF, 2. Ninjaerne, Østfyn,
3. Milles, 4. Marstal 2.
U-14 drenge:
1. Team Ørbæk, 2. Marrys drenge, 3. Middelfart, 4. FC Østfyn.
U-13 piger:
1. Næsby, 2. BK Sydlangeland, 3. Skårup,
4. Tårup.
U-12 drenge:
1. Tved BK, 2. Træpillerfyn, 3. Sanderum,
4. Tårup.
U-11 drenge:
1. Svendborg Sparekasse (SfB), 2. Sanderum 2, 3. Sanderum 1, 4. Kerteminde.
U-10 drenge:
1. Nyborg, 2. Dalby, 3. Skårup, 4. Hindsholm.
U-9 drenge:
1. Egebjerg, 2. Dalum, 3. The Messis,
4. FS HOGG.
U-8 drenge:
1. Fjordager, 2. Skårup 1, 3. Skårup 2,
4. Egebjerg.
U-7 drenge/piger:
1. Skårup, 2. Barcelona, 3. FS HOGG,
4. Skårup.

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.
Tak til de mange frivillige hjælpere
Til at afvikle stævnet med at dømme de
mange kampe, passe tidtagerbord og måltavle, samt stævnekontor har 30
”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
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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

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager

62 25 12 22

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager

40 16 06 43

Erik Strandhauge
aestrandhauge@hesselagermail.dk

Hans Haarsløv
hanshaarslov@gmail.com

Årets idrætspokal modtager Rasmus Storm-Olsen
Idrætspokalen skal i år uddeles til et særdeles lovende talent indenfor skydesporten. I hans 1. sæson som pistolskytte kan
han allerede kalde sig Dansk Mester på
25m standard pistol, ved samme DM opnåede han også en 2. plads på 25m Finpistol.
Hans flotte placeringer er kun opnået ved,
at han er utroligt flittig og koncentreret i
hans træning. Det viser hans pokal skab
også tydeligt, der er ikke mange stævner
hvor han ikke løber med en pokal eller to,
plus div. medaljer.

Så sent som dagen før han skulle modtage
denne hæder, satte han ny personlig rekord, med 299 på 15m luftpistol. Det er
kun én 9’er på 30 skud. Ret imponerende,
det viser også han er utroligt kold i afgørende situationer, mange ville miste hovedet i de sidste afgørende skud. Ikke Rasmus han skød da 100p. i de sidste 10 skud.
Så hvis ikke Rasmus mister lysten, eller
der er for mange piger, der får fingrene i
ham. Så er det slet ikke utænkeligt at Hesselager får en ny Verdensmester om en 6-8
år…
Så bare fortsæt den ihærdige træning..
Stort tillykke til Rasmus.
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Tæt på dig og din hverdag









VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

62 25 19 75

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

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

Åbent alle daglig 08.00 - 19.00

Østre Ringvej 43A, 5750 Ringe Tlf.: 2081 6162
www.strandhauge.dk

Salg og montering af solcelleanlæg fra Solarenta Solenergi
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Holdenes første opvisning var til Markedsdagen på Stokkebækskolen afd. Hesselager
d. 16. juni og her var vores dansehold også
med. Vejret drillede desværre, så vi måtte
droppe de fleste af vores spring, fordi det
begyndte at dryppe! Heldigvis fik vi godt
vejr til opvisningen i Sports-ugen søndag,
d. 02. august. ☺
Og hvem var det så lige, der var med til at
give danseopvisning og hvad var det for
noget? Jo - Fredag d. 1. juni havde vi inviteret til Danse-event med en meget dygtig
danser nemlig Signe Breitenkamp. 14 børn
kom og dansede og havde det supersjovt!
Efter en fælles opvarmning kunne man
vise sin egen serie og så lærte Signe os en
fællesserie, som vi kunne vise til Markedsdagen og til Sportsugen

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

Merete Vang
Anna-Katrine Markvardsen

Juniorråd 15. august fik vi vores 1. juniorråd. Vi er af den overbevisning at et
juniorråd kan komme med gode input til
vores arbejde i foreningen, og vi forventer
os meget af dem.

Formandens beretning om årets gang i
gymnastikafdelingen 2012:
Gymnastikopvisning, 17. marts 2012
Lørdag, d. 17. marts havde vi vores lokale
gymnastikopvisning, Det var i kendte men
snævre rammer på Stokkebækskolen afd.
Hesselager. Dejligt at så mange kommer
og ser hvad vi arbejder med i vinterens
løb.
Festligt, farverigt, flot, fornøjeligt er nogen
af de stikord, der kan bruges om den eftermiddag! Igen i år var der forældre, der
kom med lækre kager til vores kaffe-kagebod. Det skal de have en stor tak for. Som
forening er vi heldigvis ikke underlagt
kageforbuddet på skolen

Børnehavens Store gymnastikdag
For 3. år i træk inviterede vi fredag, d. 7.
september til Børnehavens Store Gymnastikdag. En dejlig dag hvor de fleste af
børnene fra Hesselager Børnehus deltager.
Hjælpere og instruktører på kurser
Også i 2012 har flere af vores instruktører
og alle vores unge hjælpere været på kursus her i opstarten af sæsonen. For mange
af vores hjælpere faldt det sammen med
weekenden, hvor vi havde overnatning,
men heldigvis kunne vi trække på ”gamle”
instruktører, der kom hjem og hjalp til.

Sommer-spring
Jeg havde den store fornøjelse at være med
som ”den gamle” og medinstruktør på
sommerspringholdet 2012. Det har været
super-sjovt at arbejde sammen de noget
yngre instruktører og hjælpere – men de
var heldigvis meget søde og overbærende.

Vintersæsonen 2012/2013
Den korte version: Sæsonen kom godt i
gang, og der blev ved med at komme nye
gymnaster til. Vi valgte dog at stoppe 2
hold. 2 dansehold blev slået sammen til et
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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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og det andet - nemlig Dortes udendørs
familiehold – starter i stedet op til foråret
2013.
Vi valgte som noget nyt i år at dele puslingeholdet i to – med stor succes både for de
store og de små puslinge. Nu kan vi tilgodese begge grupper på bedste vis.

GLAD MOTION er et tilbud til ældre, som
har behov for siddende træning eller træning med støtte til en stol. Træning, der
styrker alle kroppens muskler – også hjerne og lattermuskler. Glad motion er med til
at forbedre balance, træne gangfunktion,
styrke musklerne, bevare og øge bevægelighed og kondition. Meget moderne bliver
det betalt via klippekort - Pris kr. 20,- pr.
gang man deltager.
GLAD MOTION giver mulighed for nye
bekendtskaber og masser af ny energi og
livskraft i hverdagen. Når alle kræfter er
brugt, slutter holdet af med at snakke og
drikke en kop kaffe.

Overnatning
21.-22. september havde vi vores efterhånden legendariske overnatning på Stokkebækskolen afd. Hesselager. Det var også
weekenden, hvor vores hjælpeinstruktører
var på kursus, så vi havde god gavn af alle
”de gamle” instruktører, der kommer fra
nær og fjern, når vi kalder.
Masser af bordtennis, rytme og springgymnastik. Hygge og lidt uhygge, fornøjeligt
samvær og fælleskab og måske et par tiltrængte timers søvn. Det er nogle af stikordene, når vi skal beskrive overnatningen.
Næste dag var vi hurtigt igang igen, og det
er rart både for gymnaster, bordtennisspillere, instruktører og hjælpere at være sammen på den måde.

Indkøb af Team-track
Sæsonen 2012 /2013 blev så også sæsonen, hvor vi investerede i en team-track og
indspringsbane, til stor glæde for vores
børnegymnaster. Ud over selv at skulle i
pengekassen, har vi fået økonomisk støtte
fra Folkeoplysningsforbundet. Tak for det.
Vi indviede officielt team-tracken til Den
Store gymnastikdag d. 1. december, selv
om der allerede fra oktober blev sprunget
flittigt på den.

Babystimulastik startede op lidt inde i sæsonen. Der er mange spædbørnsmødre her
i området. De synes, det er rart at mødes til
en gang baby gymnastik og -snak. Mødestedet er Skolefritidsordningen på Stokkebækskolen afd. Hesselager om fredagen kl.
10.00, og da det falder sammen med, at
dagplejemødrene er i gymnastiksalen, er
der rigtig mange babyer på skolen den dag.

Lørdag d. 1. december inviterede vi til Den
Store Gymnastikdag.
Her var tilbud til alle helt fra yngste pusling til ”de gamle gymnaster” = de unge
piger fra 16-25 år.
Juniorrådet holdt efterfølgende diskotek
- og hvad byder fremtiden så på?

Babyer er der ikke mange af, men der er til
gengæld masser af stole i salen på Hesselager Plejecenter

GS Gudme stævne søndag, d. 3. marts på
Vejstrup Ungdomsskole
Opvisning på sæsonen 2012/13 lørdag, d.
16. marts

Stolegymnastik i Hesselager
Som noget helt nyt, blev der i 2012 arrangeret stolegymnastik. Ideen opstod på
DGI’ s årsmøde, hvor et Tema hed Livskraft i seniorlivet.

Sommergymnastikken ændres til sommermotion, så der også bliver plads til bl.a.
sommerspring, bordtennis og dans og Dorthe starter muligvis op med ude-holdet
igen.
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Det var lidt om årets gang og hvad fremtiden bringer fra gymnastikafdelingen.
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 Hesselager
Børnehus for et godt samarbejde omkring
vores fælles børn.

CYKELHOLDET
Cykelholdet.
Gennem mere end 25 år har der i Hesselager været en flok af borgere, der hver uge
har motioneret rundt i omegnen på cykel.
Det hele er startet af 4 herrer der brugte
vintermånederne til motionsbadminton i
gymnastiksalen på skolen. Det var tidl.
købmand Joks. Petersen Spar, der var med
i idé gruppen, at når solen kom på himlen,
måtte motionen være på cykel. Der har
gennem mange år været start og slut hos
Bodil og Johs på skolevej, Da Bodil, flyttede til Gartnervænget, flyttede cykelholdet med. Nu er holdet imidlertid blevet så
stort, at Bodils stue er blevet for lille til at
huse flokken der tæller ca. 20 når alle møder op.

Og sidst men absolut ikke mindst tak til
gymnastikudvalget, instruktører, hjælpetrænere og forældre ja alle der i øvrigt er
parate til at hjælpe med det ene eller det
andet, når der er brug for det hvad enten
det drejer sig om flytning af redskaber,
kagebagning, levering af frugt, kørsel til
kurser og arrangementer og meget andet.

Vi fandt klubhuset som egnet, og benytter
nu skytternes mødelokale til at slutte af i.
Der er plads til flere, så er der læsere der
trænger til at få pumpet cyklen og få motion er mødetidspunkt hver tirsdag kl. 19,00
fra klubhuset, første gang sidste tirsdag i
april.
Turen er i et tempo hvor alle kan være
med, og turens længe er fra 18-20 km i
starten af sæsonen og - op til 30 km alt
efter vejr og vind.
Der er altid plads til nye.
Kontakt Søster 62251960
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FASTELAVN
Igen i år havde 70 udklædte børn en dejlig
eftermiddag i skolen gymnastiksal. En
børnefest der kalder mange sjove minder
frem. Udover at tønderne skulle smadres,
ja den dag får man lov til at ødelægge.
Tønderne holdt ikke længe inden der kunne kåret konger og dronninger.
Appelsindans, flødebolle og lakridsspisning og meget mere.
En kagebod med 160 dejlige fastelavnsboller blev sat til livs. HfS siger tak for en god
dag.
Kattekonger blev Laura og Mathilde med
deres dronninger Silas og Oliver
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Næste blad udkommer
ca. uge 27 2013
Deadline
9. juni 2013
Papirindsamling!!
25. maj 2013
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
Øvrige datoer for papirindsamling i 2013:
24. august og 23. november
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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 7.00 - 20.00

Langå Tryk 62 25 17 43
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