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”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB”
Spil banko sammen med familie og venner over walkie talkie med
flotte præmier i form af gavekort, som kan indløses i en række
forretninger på hele Østfyn, vi spiller på søndage i ulige uger fra
kl. 19 til ca. 22 - fra 1. oktober - til 30. april.
Hvis ikke I har radioudstyr, er klubben behjælpelig med anskaffelsen
og opsætning.
Henvend jer i skurvognen på parkeringspladsen ved HfS’s klublokaler
på spilleaftnerne for tilmelding, fra kl. 18 til 19 eller til
Kjeld tlf. 24 48 96 51

Vil du være med i et team af hjælpere i sportsugen.

Hjælpere til opstilling/klargøring og nedtagning til motionsdag 25/26 juli
Vagter til pølser, is og fadølsvogn på motionsdagen den 26 juli.
Hjælpere boder/køkken/fadølsvogn, bar i ugens løb
Bage en lagkage til den store bagedyst lørdag den 1. august.
Nedtagning og oprydning søndag den 2. august
Ring eller sms på 21489079 eller mail
Ht-holmskov@mail.tele.dk

Gartnervænget 10 . Hesselager

I ugerne 24-30 vil der være anderledes
aktivitet på stadion. Entreprenørerne og Asport er i gang med anlægget af multibanen. Det går efter planen og anlæggelse af
bunden skabte ikke overraskelser og uge
24’s fine vejrforhold betød at planen holdt.
Det første spadestik blev foretaget på
Grundlovsdag den 5. juni, med flag i hele
byen og i flot solskin. Omkring 40 havde
fundet vej til stadion og det var de yngste
medlemmer der trådte spaden de første cm
i jorden. Alle kunne være med og glædede
sig over at projektet nu var sat i gang.
Preben Rasmussen fra HOGG fortalte om
forløbet og at banen får officiel indvielse
lørdag den 1. august i forbindelse med
sportsugen.
I den forbindelse bliver der både hockey
kamp og zumba, ligesom der er lagt aktiviteter ind i forbindelse med OL i Hesselager
fredag aften.

Sportsuge 2015 afvikles på Hesselager
Stadion i uge 31, i dagene fra den 26.
juli – 1. august
HfS og HOGG er i fuld gang med forberedelserne til sportsugen 2015 på Hesselager Stadion, der i år afvikles for 37.
gang.
Strukturen omkring organisering af sports
ugen fortsætter som sidste år med en styregruppe nedsat af personer fra HfS og
HOGG til at samle trådene omkring planlægning, koordinering og budget. Gruppen består i år af følgende personer: Inge
Marie Holmskov, Helen Hansen, Susanne
Pedersen, Kurt Ørnegaard, Bent Skovshoved, Ole Vagn Jensen, John Pedersen,
Jørgen Elgaard, Jens Hermann og Preben
Juhl Rasmussen. I forbindelse med planlægningen er der nedsat en række arbejdsgrupper: De enkelte arbejdsgrupper
er i fuld gang med fordeling af arbejdsopgaver, og styregruppen har netop afholdt

planlægningsmøde, hvor årets program
blev færdiggjort. Herefter er der planlagt
de to sidste opfølgningsmøder i styregruppen med fordeling af de mange arbejdsopgaver 17. juni og 15. juli.
Spændende program for sportsugen.
Programmet lægger igen i år op til en
blanding af sport, show og underholdning, der tilgodeser alle aldersgrupper, så
der er mulighed for enten at deltage som
aktiv udøver eller ”aktiv” tilskuer.
Det samlede program for årets sportsuge
findes på midtersiden i bladet, hvor det
kan udtages og hænges op på opslagstavlen hos jer alle. Endnu engang velkommen til alle til en god sportsuge på Hesselager Stadion.

Ved forevisning af
dette blad gives 20%
rabat på maling

www.farvex-perten.dk

TLF. 62 25 17 43
E-mail: langaatryk@mail.dk

v/ Arne Petersen
Purreskovvej 28
5874 Hesselager

Tlf. 62 25 38 38
Mobil 20 21 80 90
www.arnepetersen.dk

Østergade 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 16 33
www.danbo.dk

Startskud med Motionsdag for alle
aldersgrupper.
Sportsugen åbnes med startskuddet til den
store motionsdag, søndag den 26. juli.
Her er der mulighed for alle, både børn og
voksne at deltage i enten en af Hesselagergårdsløbets tre løbsruter, hvor der er
mulighed for at deltage i Halvmaraton
på 21 km, mellemdistancen på 10 km –
begge distancer er planlagt i området
omkring Hesselagergård og Lundeborg.
Endelig vil der være mulighed for at deltage på den korte sprinterdistance til Damestenen og retur på 4,5 km.
I år startes der med Cykelmotion kl.
10,00, derefter gælder det kl. 10,45
Halvmaraton, fem minutter senere 10
km og kl. 10,55 sprinterdistancen på
4,5 km og endelig starten på stavgang kl.
11,00.
I Cykelmotion er der mulighed for at deltage på en af følgende tre distancer, 30
km, mellemdistancen på 60 km eller den
lange rute på 90 km.
Alle tre cykelruter er planlagt i skønne
naturområder rundt i det sydøstfynske
område.
Derudover fortsætter motionsdagen med
stavgang, og her håber HfS/HOGG igen,
at mange af de stavgængere, der er i gang
i Gudbjerg IF og Hesselager fS vil møde
op og deltage i 4,5 km ruten til Damestenen og retur.
Der er lagt op til en god og spændende
motionsdag på Hesselager Stadion for
piger og drenge, kvinder og mænd, hvor
alle har mulighed for at være med ved
starten på dette års sportsuge.
Forhåndstilmelding til motionsdagen på
hjemmesiden www.hfs-motion.dk, sidste
frist er søndag den 21. juli, eller kan der
tilmeldes på selve dagen den 26. juli fra
kl. 08,30.
Kontaktperson cykelløb Michael Jørgensen, tlf. 40300167 og løb/stavgang Bent
Skovshoved, tlf. 62-251299,

eller mobil 24484135.
Motionsdagen samlede sidste år i alt 476
deltagere, fordelt med 244 motionscyklister, 228 løbere og 4 stavgængere. Starten på sportsugen markeres ligesom de
sidste par år med friluftsgudstjeneste i
Præstegårdshaven. Alle er meget velkomne.
Fodboldkampe og Rafling
Mandag og onsdag vil der blive afviklet
træningskampe i fodbold for Herre Senior, Old Boys og Team Hovsa. Onsdag
aften afsluttes med Hesselagermesterskaberne i Rafling under ledelse af Old Boys
v/Anders Sæderup og Team Hovsa v/Jens
Hermann. Det skal nok blive rigtig sjovt.
Sponsorcykelløb torsdag aften
De senere års succes med sponsorcykelløb afvikles i år torsdag aften på en 1,2
km rundstrækning, med start og mål på
Østergade foran Dan-Bo Møbler. Som en
spændende nyhed indledes årets sponsorcykelløb med Cykelsponsorcaravane
rundt i Hesselager By.
Løbet afvikles i to rækker: en B-række,
hvor vi håber på deltagelse både af børn,
fodboldspillere, forretningsdrivende og
lokalpolitikere. Her kan man cykle både
på almindelige cykler, mountainbikes,
tandem og til lejligheden særlig konstruerede cykler. Derudover bliver der en Arække med deltagelse af mere øvede ryttere.
Sponsorcykelløbet skulle derfor gerne
blive en publikumstræffer, hvor man kan
både heppe og støtte med beløb til både
de lokalkendte og de hurtige cyklister, og
ved målstregen se og følge et spændende
opløb.
HfS og HOGG håber, at deltagerne er lige
så gode til at finde egne løbssponsorer,
som sidste år, hvor 40 ryttere i alt kørte
62.400 kr. ind til ungdomsarbejdet i HfS
og HOGG.

Tlf. 65 33 13 35

Interesserede kan allerede NU tilmelde
sig hos Michael Jørgensen, tlf.
40300167, John Hansen, tlf. 62253027,
eller Thomas Sejten, tlf. 40432787.
Børnediskotek
Torsdag aften afsluttes med børnediskotek i klubhuset. HfS/HOGG håber at
mange børn vil møde frem. Diskoteket
arrangeres i samarbejde med Juniorklubben v/Majbritt Nikolajsen.
Reklamebankospil
I teltet på festpladsen afvikles i ugens løb
2 afdelinger bankospil, 1. afdeling mandag aften og som noget nyt afvikles anden afdeling i år onsdag aften med en
række fine sponsorerede gevinster. HfS
og HOGG håber igen i år på god opbakning fra de mange firmaer og forretningsdrivende i kommunen, med støtte i form
af gevinster af enhver slags til de to bankospil, der traditionelt samler mange
mennesker i teltet. Se plakaten andetsteds
i bladet.
FREDAG AFTEN - med nye spændende aktiviteter under temaet ”OL i
Hesselager”.
Fredag aften er alle sejl sat til med OLkonkurrencer hele aftenen. Her kan alle
såvel børn som voksne deltage, såvel
individuelt, samt på deres familie- venneeller gadehold – se plakaten om de forskellige OL-aktiviteter andetsteds i bladet. OL-ilden kommer til byen, og OLfaklen løbes rundt i byen, sammen med
deltagerne, og flammen tændes. Ud over
at deltage i OL-femkamp, inviteres til at
deltage i Ringridningskonkurrence, løbe
biathlon med løb og skydning, krocketspil.
Trækkrogen og diverse salgsboder vil
være åben hele aftenen – senere på aftenen bliver der grill aften på stadion, hvor
Lizette, Christian og Co. tilbereder og
serverer lækker grillspecialiteter, og aftenen

slutter med underholdning OL i Rodeotyr, og aftenen afsluttes med musik- og
sangunderholdning ved ”Syngepigerne”
fra Nordfyn, og senere visesang ved
Mads Toghøj, der sidste år underholdt
søndag i festteltet.
Husk tilmelding til OL-aktiviteterne ved
Jørgen Elgaard, på tlf. 40259389, og til
Ringridning ved Lotte Hansen, tlf.
22385080 – fredag vil der ligeledes være
mulighed for at købe billet og reservere
bord til lørdagens festaften i teltet, med
fællesspisning, Hesselagerrevy og dans.
Sportsugen afsluttes i år lørdag med
stort spændende program.
Lørdag formiddag inviteres til stor konkurrence i Havetraktortræk. Der henvises
til plakatopslaget andetsteds i bladet. I
forbindelse hermed åbner boder og Trækkrogen. Senere på formiddagen ankommer Henrik Dyhr fra Jelle Bo med stor
lift, hvor man kan komme til at se Hesselager fra oven. Og formiddagen afsluttes
med aktiviteter for børn samt besøg af
MC-klubben. Sidste års succes med salg
af frokostæggekage i køkkenteltet.
Kl. 12,00 vil der blive indvielse af nyt
spændende tiltag i Hesselager fS og FS
HOGG. Det sker, når snoren klippes til
den nye multibane, se artikel om 1. spadestik andetsteds i bladet. Den nye bane
skulle gerne blive til gavn for de mange
medlemmer i de to klubber, samt for øvrige borgere i lokalområdet. Først på eftermiddagen kommer multibanen i brug, til
Zumbaopvisning og hockeyspil. Der inviteres endvidere til ringridning for Puck
Maxi Klubben. Der bliver fodboldturnering for Old Boys og Veteran – blandt de
deltagende klubber kommer bl.a. kommunalbestyrelsen fra Svendborg Kommune
på besøg. Midt på eftermiddagen kommer
sidste års succesnavn ”Sherif Haps” på
besøg og underholder for såvel børn som
voksne, og eftermiddagen afsluttes med
konkurrencer i ”Den store bage dyst”,

Murer
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Biltlf. 2029 3767

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

straffesparkskonkurrence, samt præmieoverrækkelse i Jakkolo og nøglekassevinderen findes. Lørdagen afsluttes med afvikling af Hesselagers største havefest i
festteltet, med start kl. 18,00, læs nedenfor om program, billetsalg og bordreservering.
HESSELAGERS STØRSTE HAVEFEST LØRDAG AFTEN I FESTTELTET !
Lørdag aften afholdes den store beboerfest i festteltet – traditionelt med deltagelse af et stort og veloplagt publikum fra
Hesselager og omegn med familie og
venner.
Aftenen begynder med fællesspisning af
medbragt madkurv, underholdning med
Årets Hesselagerrevy og dans i år til det
populære jyske band ”Bittersweet”, der
tidligere har gæstet Hesselager med
stor succes - så der er virkelig lagt op
til et brag af en fest – så det gælder om
at komme ud af busken og få inviteret
naboer, venner og familie med til Årets
beboerfest i Hesselager.
Billetter til festaftenen vil være 100 kr.
incl. 1 øl kan købes i forsalg hos Meny
Marked i Hesselager samt på stadion torsdag og fredag i ugens løb. Bordbestilling
finder sted ved henvendelse til Jeanette
Jørgensen, på tlf. 51200649. Der er 25 kr
at spare ved at købe billetten i forsalg,
idet prisen ved indgangen vil være 125
kr.
Husk at købe billet til årets fest i Hesselager sammen med naboer, venner og
klubkammerater. Se i øvrigt plakaten
andetsteds i bladet.
Mange frivillige hjælpere !!!
Til afvikling af sportsugen skal der bruges mange frivillige hjælpere. Mange
bestyrelses- og udvalgspersoner i HfS og
HOGG er meget involveret med at hjælpe med de forskellige opgaver i ugens
løb. Men for at det ikke skal være de
samme

personer igen og igen, håber vi meget, at
en del ”Nye hjælpere” melder sig for at
hjælpe i ugens løb. Det kan være en vagt
på 2-3 timer i salgsboderne, køkken-/
øltelt, eller medvirke som vagtpost ved
motionsløbet.
Igen i år kan vi glæde os over at det lokale Hjemmeværnskompagni har meldt
sig som hjælper med vagtposter omkring
afvikling af den store motionsdag og
sponsorcykelløbet
Har du idéer/ønsker omkring sportsugen, eller ønsker du at melde dig som
hjælper til en eller to vagter i ugens løb,
kan du give besked til en af flg. personer: Inge Marie Holmskov, tlf. 6225
1960, Helen Hansen, tlf. 6225 3027,
Bent Skovshoved, tlf. 6225 1299, eller
Christian Holmskov, tlf. 6225 1472.
Vel mødt til sportsugen 2015 på Hesselager Stadion
i dagene 26. juli – 1. august
HfS / HOGG’s Sportsugeudvalg

Skydeudvalget:

René Vogn
Gartnervænget 65
5874 Hesselager
40 16 06 43
E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk

Ulrik Dissing
Søndergade 42
5884 Gudme

Brian Rasmussen
Poppelvej 4B
5884 Gudme

Skydning

Erik Vogn
Tingstedet 10
5874 Hesselager
27 61 95 31
E-mail: elvogn@hesselagermail.dk

Mindeord:
Tage Hansen blev bisat 20.03.2015
Tage voksede op sammen med sin broder
Arne på gården ”Kildenborg” som ligger
nær Stokkebæk Strand i Hesselager.
Tage aftjente sin værnepligt som Garder
og for ham såvel som for andre ”Én gang
Garder altid Garder”, han holdt forbindelsen ved lige, ved at deltage i deres skydearrangementer, hvor han vandt mange
præmier og pokaler.
Efter aftjening af værnepligt fortsatte han
hjemme på gården.
Han deltog flittigt i det lokale foreningsliv og var en overgang formand for Hesselager Skytteforening. Da denne mistede
sin skydebane, fortsatte han i Gudbjerg
Skytteforening indtil Hesselager igen
havde egen skydebane.
Vi i skytteforeningen fik stor gavn af Tages erfaring, han var en særdeles god
skytte, som vi så op til og han var god til
at lære fra sig, hvis vi ville spørge, for
han blandede sig aldrig, men havde svarene, altså hvis vi spurgte. Han hjalp også
vore børneskytter på skydebanen med at
blive gode skytter. Utallige er de gange,
når vi efter endt skydning torsdag aften,

27 12 57 53

Hans Chr. Rasmussen
Landmålervej 11, Brudager
5881 Vejstrup
20 25 89 97
Suppleant Jesper Markvardsen

hyggede i klubhuset og Tage pludselig
sagde: ”skal vi hjem i dag skal det snart
være” klokken nærmede sig midnat.
En af hans store oplevelser var ved Landstævnet 94 i Svendborg, hvor han blev
bedt om at passe skytternes campingplads
sammen med naboen Hans Jørgen Stengaard. Pladsen blev drevet som var det
deres egen og alle blev serviceret på bedste vis og de fik snakket med alle deres
skyttevenner fra hele landet. Den ene
aften blev de sendt på Hotel Ærø og spise
deres aftensmad og det blev også en oplevelse for dem, da det ikke var noget de
brugte penge på ”at spise ude”.
Som ung deltog Tage meget i terrænskydning (den gang hed det feltskydning) som
bl.a. foregik i Jylland, hvortil de kom med
lejet bus. Han lærte os i foreningen op i
terrænskydning ved at tage os med og
vise/fortælle, hvordan det foregik. Han
deltog også i Landstævnerne i Vingsted,
hvor vi den ene gang kunne stille 2 hold
a’ 6 skytter fra Hesselager til terrænskydning.
Tage cyklede mange og meget lange ture
rundt om på Fyn og især da det begyndte
at knibe med at gå var det dejligt for ham

Tvedvej 79. Tlf. 62 21 50 10

Hesselager afd. Tlf. 6225 1322.

www.viggo-nielsen.dk

at komme ud og derved møde andre at
tale med.
Hans bror Arne og Tage drev gården videre efter forældrenes død. De havde delt
opgaverne mellem sig, Tage lavede den
varme mad om middagen og Arne klarede
den kolde mad. Tage tog sig af det indendørs og Arne af det udendørs. De købte
ind hver for sig, cyklede hver for sig, for
så havde de noget at fortælle hinanden
hjemme.
De havde ikke mere familie efter at de
arvede deres fætter på Langeland.
Arne blev syg og kom på Plejehjemmet i
Hesselager, hvor han og Tage skulle bo
sammen, men Arne nåede at dø inden
Tage var klar til at komme derned.
Gården solgte han til Erik Andersen, der
lige som andre naboer holdt forbindelsen
ved lige.
Tage flyttede på Plejehjemmet, da han var
fyldt 85 år og benene ikke længere kunne
bære ham, han nåede at få ny hofte mens
han var på Plejehjemmet, men kom ikke
til at gå igen uden rollator.
Tage fik nogle gode år på Plejehjemmet,
hvor han var glad for at være. Han var
meget afholdt, da han var god at snakke
med, vidste meget, men fortalte kun hvis
han blev spurgt.
Tage var med på Plejehjemmets ture, bl.a.
til Knuthenborg Dyrepark på LollandFalster og den Blå Planet i København.
Ca. en uge før Tage døde fortalte han at
de i sommer skulle til Givskud Dyrepark
og se løverne og det glædede han sig til.
Skrevet af:
Kirsten Andersen
Tidligere skytteformand i Hesselager

Nyt i skytteafdelingen
Ændring i udvalget efter generalforsamlingen.
Ulrik Dissing er ny mand i udvalget efter
Søren Bøllehuus, som valgte at udtræde
både som formand og udvalget. Søren
blev som helt ”grøn”, formand i udvalget
for 4 år siden, og har virkelig opnået stor
kendskab til skytteverdenen. Ydermere
lavede han et stort arbejde i forbindelse
med vores banerenovering, hvor han og
Hans Haarslev var drivkraften bag de
mange fondeansøgninger, som gjorde at
anlægget var stort set uden omkostning
for klubben.
Stor tak til Søren for de sidste 4 år. Du er
velkommen igen, når lysten melder sig.
Søren fortsætter dog som træner for børnene, hvor han og Brian har opbygget en
stærkere træningskultur, så det skulle
forhåbentligt kunne ses på resultatlisterne
om nogle år.
Vi fortsætter renoveringen.
Efter vores baner nu er på højeste niveau,
så syntes vi at turen var kommet til vores
opholdslokale.
Der er planlagt nye skabe i vores køkken,
ny gulvbelægning samt køleskab i køkkenet så vi ikke skal drikke varme øl/
sodavand fra boksen.
Køleskab og gulvbelægning venligt sponseret af henholdsvis Meny – Keld købmand og Danbo møbler.
Køkken elementer købt med god aftale
hos Tvis køkkener i Odense.
René Vogn på vej mod de 100...
Altså 100 stk. individuelle Danske Mesterskaber.
Ved sammentælling i vinters var der indkasseret 88 stk. medaljer i fornemste karat ved Danske Mesterskaber.

F•A•I

Langgade 25 · 5874 Hesselager

6225 4040

Disse blev tillagt yderligere 2 ved DM i
marts, hvor han tog sig af guldet i både cal.
22 og Luftpistol på 15m i seniorklassen.
Da der senere i år er flere muligheder ved
udendørs mesterskaberne, og ikke har helt
droppet at skyde på højt niveau, så skulle
de 100 være inden for rækkevidde, måske
allerede næste år.

Tæt på dig og din hverdag








VEJUNDERFØRING
Entreprenør og aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & søn
Ellerup Bygade 37, Gudbjerg

Stort discountprogram
Bredt varesortiment
Vareudbringning
Håndkøbsudsalg
Pakke udlevering
Fotokopiering
Telefax

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

Åbent alle dage 07.00 - 20.00

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

Entreprenørarbejde:



Nyt gulv



Aut. Kloakmester



Nye døre og vinduer



Kloakseparering



Ny/renovering af

carporte og skure mv.

Ny terrasse eller
flisegang

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

Merete Vang
Revsørevej 24, Vormark
5874 Hesselager
62 25 36 50
E-mail: vangogvaenge@gmail.com

Vicki Nellegaard
Klintholmvej 38
5874 Hesselager
62 25 19 47
E-mail: hen@post7.tele.dk

Anna-Katrine Markvardsen
Revsørevej 17, Vormark
5874 Hesselager
62 25 15 31
Mobil:
22 63 40 76
E-mail: annak5874@gmail.com

Det er snart 3 mdr. siden vi havde vores
lokale opvisning.
En dejlig dag med glade og aktive børn
og voksne på gulvet og tilskuerpladserne.
I år har vi ikke kunnet skaffe instruktører
til sommergymnastik for børn – for 1.
gang i over 20 år, men diverse eksamener
satte en stopper for fritidsaktiviteter!
Til gengæld danser de voksne zumba
flere gange om ugen, og fortsætter frem
til gymnastiksalen lukker for sommerferien.
Vi ved endnu ikke, hvordan den kommende sæson vil komme til at gå mht.

lokaler, men 2/3 af sæsonen forventer vi,
at gymnastiksalen kan benyttes, og så
finder vi alternativ træningsplads til resten af sæsonen.
Fremtiden tegner godt for vores gymnaster - Vi forventer, der bliver mere plads
til både den ugentlige træning og den
årlige gymnastikopvisningen.
Hockeyholdet og zumba damerne kan
opleves lørdag d. 1. august til Sportsugen,
hvor de er med til indvielsen af Multibanen.

Algade 34
5750 Ringe
Tlf. 62 62 14 06

Langeskov Centret 4
5550 Langeskov
Tlf. 65 33 19 92

E– mail:post@brudagersmedie.dk

v/ Erik Vogn · Tingstedet 10 · 5874 Hesselager · Tlf. 27619531
Mail. hvogn@hesselagermail.dk
www.håndværkervogn.

Krocket
Krocketudvalget:
Peder Pedersen
Tingstedet 6
5874 Hesselager
Mobil
Ruth Christiansen
Violvej 7
5874 Hesselager

Formand

Gerhard Andersen
Buevej 14
5874 Hesselager

62 25 18 13

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.
Sæson 2015, begyndte sidst i marts, og
der var god tilslutning og stor aktivitet fra
starten, også i år har vi haft den glæde, at
kunne byde velkommen til nye spillere,
vi håber de befinder sig godt i vores selskab.
I maj blev der afholdt et kursus i slagteknik og taktik, og der var god tilslutning.
Fynsmesterskabet i enkeltmandskrocket
er netop afsluttet, også i år er Hesselager
godt med, nr. 1 i rækken A 2, blev Ole
Vagn Jensen, nr. 2 i rækken C 2, blev
Boris Sørensen, og de deltager begge ved
Danmarksmesterskaberne i Tune den 25.
juli. Vi ønsker stort tillykke.
Afvikling af Fynsmesterskabet for par er
lige begyndt, og der kæmpes bravt i alle
rækker, der afvikles finalekampe på Hesselager Stadion den 13. august kl. 17/00.
Der er planlagt grillaften fredag den 17.
juli, kl. 17/00, invitation sendes ud.
I sportsugen er krocket flyttet fra torsdag
aften til fredag aften kl. 17/00.

Lørdag den 13. juni, afholdt vi det årlige
stævne, her er samtlige klubber på Fyn
inviteret. og det er dagen hvor den står på
krocket hele dagen.
Der spilles i C og B rækken. Vinder af
C rækken blev Hoyer Bæk og Peder Pedersen Hesselager, nr. 2 blev Kurt Ørnegård Hesselager og Hans Lundsgård
Midtfyn.
Vinder af B rækken blev Tove Jacobsen
og Ole Vagn Jensen Hesselager, nr. 2
blev Poul Warming og Steen Warming
Svendborg, vi ønsker tillykke med resultaterne.
Dagen forløb godt, og trods en noget dystert vejrudsigt, så havde vi skønt vejr
hele dagen.
Puv. Peder Pedersen.

v/ Christian Bidstrup
Kullinggade 29
5700 Svendborg
tlf. 62 25 18 28

Åbningstider :
efter sæson, ring
og hør nærmere.

Specialer :
Robinie (Akacie) - Egetræ
Bindingsværk - Douglas

Lærk - linoliemaling
Levering over hele landet.
www.lundeborgtrae.dk - www.egeplankeborde.dk
post@lundeborgtrae.dk

ANLÆGSGARTNER
Preben Rask
Gartnervænget 8, 5874 Hesselager

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

Stævne 2015
Vinder af C rækken

Stævne 2015
Vinder af B rækken

Stævne 2015
nr. 2 i c rækken

Rosenvej 12 i Hesselager

Særligt
tilbud i juni og juli til jer, der er hjemme på
Instruktørerne i Fitnesshuset ønsker alle medlemmer en
sommerferie.
Glædelig
Jul og et Godt Nytår.
Vi
står
klar købe
til at tage
imod nye medlemmer
med200
sundekr.
nytårsfortsætter
i 2014.
Du
kan
1 måneds
træning for
(uden binding)
Vi
ses
!!
Ring eller skriv for nærmere info.
Kig ind på vores hjemmeside:

www.hesselagerfitnesshus.dk
Har du brug for at kontakte os kan dette ske ved at skrive en e-mail til:
HesselagerFitnesshus@live.dk
eller ringe til:
Inge Marie Holmskov (Søster)  21 48 9079

Hesselager Løbeklub
Vi er inde i en stabil periode hvor vi er
fra 15 til 30 løbere der mødes hver mandag og torsdag.
Vi har fået klubtrøjer så vi kan ses når vi
er ude at deltage i løb andre steder. Vores
klubtrøjer er orange med HFS logo på
brystet og Hesselager Løbeklub trykt på
ryggen. Det er fint at gøre lidt reklame for
vores klub på den måde.
Her i foråret har flere af vores løbere deltaget i flere forskellige løb: Egeskov
slotsløb, Svendborgløbet, Eventyrløbet,
Lillebælt Halvmaraton, Sandløbet Bornholm og Glorup Løbet. Alle løb med forskellige distancer fra 3,5 til 10km og
halvmaraton.
Vi nærmer os Hesselagergårdsløbet hvor
vi også vil deltage med så mange som
muligt. Forhåbentligt på alle 3 distancer.

Fredag i sportsugen er der planlagt Duatlon (En kombination af Løb og skydning). Se mere om dette i sportsugeprogrammet . Der vil vi også deltage. Det
vil være en fin afslutning på første sæson
i Løbeklubben.
Hesselager Løbeklub fortsætter til august
med en ny sæson. Vi håber alle nuværende medlemmer vil fortsætte i klubben og
at nye løbere vil melde sig ind i Klubben.
Nye løbere vil vi forsøge at hjælpe i gang
med vejledning i forskellige træningsprogrammer.
Vi fortsætter med løb mandag og torsdag
kl. 17.30. Mandag fra rensningsanlægget
ved Purreskoven og torsdag fra klubhusset. Fra slutningen af sept. Begge dage fra
klubhuset.
God sommer
Torben

HUSKERUBRIK:
 at tilmelde dig til Motionsdagen, søndag den 26. juli enten i løb eller cykling.
 at tilmelde dig til at deltage i Sponsorcykelløbet, torsdag 30. juli.
 at tilmelde dig selv eller et gade- eller familiehold til OL-femkamp, fredag 31. juli.
 at tilmelde sig til den spændende konkurrence i havetraktortræk, lørdag 1. august..
 at købe billet hos Nærkøb eller Super Spar til beboerfesten, lørdag 1. august, og husk at tage naboer, familie
og venner med – bordbestilling v/Jeanette, 51200649.

Næste blad udkommer
ca. uge 37 2015
Deadline 16. august 2015

Papirindsamling!!
29. august 2015
Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 62 25 23 87
Øvrig dato for 2015:
21. november

Østergade 66, 5874 Hesselager Tlf. 62 25 14 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage 7.00 - 20.00

Langå Tryk 62 25 17 43

©

