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Hesselager forenede Sportsklubber 
Generalforsamling – tirsdag, d. 27. februar 

2018 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved formanden: Inge Marie 

Holmskov 

2. Valg af dirigent: Bent Skovshoved 

Valg af stemmetællere: Helen og Susanne  

3. Beretninger:  
A: Formanden: Inge Marie Holmskov 

B: Skytterne: Rene Vogn 

C: Gymnastik: Helen Hansen +  

Løbeklub: Torben Aagaard +  

Stavgang: Inge Marie Holmskov 

D: Fodbold: Jørgen Elgård + Badminton: 

Kurt Ørnegaard + Krocket: Frode Nielsen 

4. Regnskabsaflæggelse: Annette Pedersen 

5. Drøftelse af beretning og regnskab, der 

foreligger til godkendelse 

Regnskabet godkendt - Formandens beret-

ning godkendt 

6. Sportsnyt:  

A: Formandens beretning: Ellen Andenæs 

B: Regnskabsaflæggelse: Birgitte Nielsen 

7. Drøftelse af beretning og regnskab, der 

foreligger til godkendelse 

Regnskabet godkendt – Formandens beret-

ning godkendt 

8. Behandling af indkomne foreslag 

Ingen indkomne forslag 

9. Fastsættelse af kontingent til HfS-

moderforening - ændret til kr. 50,- 

10. Valg til HfS fælles: 

Kurt Ørnegaard (genvalg)  

Ole Vagn Jensen (genvalg) 

Lasse Hansen (nyvalgt) 

Supl.: Bent Skovshoved (genvalg) 
 

 

11. Valg til udvalg: 

Skytter:  

Søs Brinkmann (nyvalgt) 

Ann-Mette Jørgensen (nyvalgt)  

Supl.: Jesper Markvardsen (genvalg) 

Gymnastik:  

Anna Katrine Markvardsen (genvalg)  

Merethe Vang (genvalg) 

Supl. Birgitte B. Bering (genvalg) 
 

Fodbold:  
Jørgen Elgaard (genvalg) 

Christian Dirksen (genvalg) 

Supl.: Robin Jansen (genvalg) 
 

Badminton:  

Birgitte Nielsen (genvalg) 
 

Krocket:   

Ruth Christiansen (genvalg)  

Høyer Bæk (nyvalgt) 

Supl. Boris Sørensen  (nyvalgt) 
 

Revisor:  

Gitte Duerlund (genvalg)  

Supl. Heidi Sørensen (genvalg) 
 

Fanebærer:  
Carsten Larsen (genvalg)  

Supp. Heidi Sørensen (genvalg) 

 

Repræsentanter til Fonden  

Gudmehallerne:  

Helen Hansen (genvalg) 
 

Eventuelt:  

Ungdomsprisen på kr. 3000,00 blev tildelt 

Mathilde Mortensen. 

Der blev udleveret erindringspokaler til 

Svend Aage Vistisen, Søren Villebro og 

John Hansen 

Følgende pokaler blev tildelt: Rudolf Niel-

sen pokalen til Johannes Markvardsen, 

lederpokalen til Jan Sørensen, Bent Neer-

gaard pokalen til Frode Nielsen. 

Ruth Christiansen fra krocket takkede af-

gåede udvalgsformand Peder Pedersen, 

som havde valgt at stoppe. 

 

Der holdes konstituerende møde  

Mandag d. 12. marts 2018 

 

 



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



Formandens 2017 beretning: 
Det er tiden for generalforsamling. Regn-

skabsåret er sluttet og der skal gøres status.  

Gik det som vi ønskede, blev forventnin-

gerne indfriet? Et er sikkert, det frivillige 

arbejde bestyrelse, udvalg og deres hjælpe-

re og hvad mange flere gør, er af største 

karat. Og jeg vil tillade mig at sige. Klap 

hinanden på skulderen og vær ikke bange 

for at sige det højt. Det var en god træning 

eller sikke positiv stemning du førte an 

med. Det bliver let sådan at man kan få 

den tanke, at det er en selvfølgelighed at 

der er nogen til at tilbyde og tilrettelægge, 

er omdrejningspunkt. Det er ikke en selv-

følge og det er for sent, den dag der ikke 

mere er nogen der tilbyder. 

 

HfS er en klub for alle aldre, man begyn-

der som lille og så bliver man stor. Fra 

mor/far barn gymnastik til alderen siger 

stop. Det er klubben et levende bevis på. 

Med de mange tilbud der hele tiden tilby-

des -  er målet for klubben at finde tilbud 

som børn, unge, voksne og ældre har lyst 

til at gå til. 

 

2017 blev året hvor fodboldafdelingen 

skulle implementeres og de nye faciliteter 

på skolen tages i brug til glæde for såvel 

børn som voksne. 

I det daglige har jeg næsten ikke fået øje 

på ændringen i fodbold, kun de nye farver 

i klubdragten. Det koster knaster at forny 

garderoben, det ved vi alle, men hvor er I 

flotte alle sammen. 

 

Salen på skolen i lyse og venlige farver 

giver i sig selv motivation. Vi finder mere 

bevægelsesglæde og vi får mere selvtillid. 

Har det så smittet af på medlemstallet, 

isoleret set, som tidligere år Nej- men da 

fodbold bidrager med 160, så er der i dag 

ca. 450 medlemmer.  

Samtlige aldersgrupper under 50 år fortæl-

ler i den seneste måling fra 2016 af dan-

skernes sports og motionsvaner, at de dyr-

ker mindre sport og motion end i den forri-

ge måling. Undtagelsen er aldersgruppen 

over 50 år, Her dyrker stadig flere og flere 

motion eller sport. 

Jeg antager at det skyldes, at en stor del af 

motions- og sportsudøvelse blandt ældre i 

dag mere eller mindre skyldes sundheds-

ønsker. 

 

Vore udendørsarealer bliver brugt, i denne 

vinter har der været trænet hver uge. Det er 

en glæde at der er så meget liv herude. Stor 

tak til Ole for det store arbejde derude. 

 

Elforbruget er igen i 2017 steget dog ikke 

meget i år. 

Forbruget var 25.714 kw heraf en stigning 

på 848 kw. 

Så med de ekstra træningstimer med lysan-

lægget i brug er det ikke voldsomt. Vi vil 

gerne gøre en indsats for at mindske for-

bruget, derfor købte vi et energitjek gen-

nem kommunen for 800 kr.  

Vi fik gennemgået hele huset og lavet et 

skøn på banelyset. Efterisolering af loftet 

ville kunne give en besparelse på kr.7000 

og udskiftning af pærerne her til Led pærer 

en besparelse på kr. 600. Vore køleskabe 

og fryser i kiosken er gamle modeller, der 

vil kunne spare en del også. Vi søgte pul-

jen til renovering af klubhuse, men fik ikke 

del i det afsatte beløb. Vi søger igen, og 

håber at komme i betragtning denne gang. 

 

Vi har fået ny køkkenbordplade og vask i 

køkkenet, Tak til Erik Vogn. 

Der var i en periode en lang række indbrud 

i klubhuse og haller og vi gik ikke ram 

forbi. Der var ikke meget at løbe med, men 

et par døre blev ødelagt og måtte udskiftes.  



”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 

v/ Ole Petersen 

Langgade 14. 5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 12 56 

www.vormarkforsamlingshus.dk 



I sommer fik vi i samarbejde med Meny og 

Sport og kultur opsat infoskærme her, i 

fitnessrummet og hos Meny. Det har været 

en udfordring at holde dem i gang. Det er 

ikke tilfredsstillende og der tages ugentlig 

kontakt til udbyderen for at holde den kø-

rende. Keld har de største problemer, og 

det er skidt når det er der, den skal ses af 

kunderne. 

 

Her i huset er der lavet trådløst internet, så 

der nu kan kobles til alt hvad der er behov 

for.  

Mobile Pay er også et behov, så Fynske 

Bank har været behjælpelig med at oprette 

et erhvervsnummer, så vi undgår at bruge 

et privatnummer. Der kan nu betales kon-

tingent, det havde skytterne brug for og det 

vil flere ganske givet hurtigt benytte sig af 

når muligheden er der. I sportsugen er den 

uundværlig. Der er desværre en afgift på 

kr. 0,26 for hver transaktion, men det må 

vi leve med. 

 

Sidste år fortalte jeg om, at vi ønskede et 

nyt skilt ved vejen, ligesom synliggørelse 

af klubhuset, og ja, det arbejder vi stadig 

på. 

 

Hjemmesiden er fin og den skal holdes 

opdateret for at den er brugbar. I disse fa-

cebooktider er det dér folk holder sig op-

dateret hvad enten vi kan lide det eller ej, 

så også derfor er det vigtigt at hjemmesi-

den er med. 

 

Sportsnyt er vores indstik i postkasserne. 

Her prøver vi at fortælle vores lokalsam-

fund hvad der sker. Det er en velkomst til 

nye beboere og alle kan finde relevante 

oplysninger om klubbens virke. Tak til 

Ellen og Svend for jeres store arbejde med 

bladet. 

Papirindsamlinger og julekalendersalg 

ligger i faste rammer og der er god opbak-

ning til dem. Salget af kalendere nåede op 

på 780. Tak til alle der hjælper med at sæl-

ge både ude ved gadedøren og ved Meny. 

 

Fastelavnsfesten blev flyttet til glassalen 

da det nye gymnastikgulv ikke tåler alt. 

Der var ca. 80 børn, der fandt vej til tøn-

derne. Det er skønt når de gamle traditio-

ner stadig kan holdes i gang. Efterår for 

sjov med græskarlygter og lege havde også 

en fin tilslutning. 

 

Dagplejerne bruger stadig klubhuset hver 

uge + en heldags pasning om måneden. 

Her får forældrene så mulighed for at fær-

des i klubhuset, og senere komme der som 

aktive. 

 

Hyggeaftner for børn er kommet for at 

blive, ligesom fredagsbar en gang om må-

neden er et tiltag under fodbold. 

 

Beboerforeningen på Thingsagervænget 

låner stadig klubhuset til generalforsam-

ling og et enkelt møde mere i et par efter-

middagstimer. 

 

Fra DGI kom der et tilbud om et forenings-

kursus til kr. 2000. 

Hvad er drømmen for din forening? – kan 

du klare det hele selv 

Nej vel? – det er der ingen der kan, derfor 

har flere fynske foreninger allerede gen-

nemført et udviklingsforløb i samarbejde 

med DIF og DGI. 

Der var flere muligheder, nye aktiviteter, 

flere medlemmer og nye frivillige. 

 

 



Tlf. 65 33 13 35 

SVENDBORG 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.wildix.com%2Fcustomer-stories-eng%2Fintersport%2F&psig=AOvVaw1lKHlkjgK5MW8qw0n5yi5q&ust=1520091955955505


Dét vi har bestilt for vores område bliver:  

Nye frivillige. Vi skal sikre foreningens 

fremtid og nu prøver vi denne vej.  

Efter aftale med DGIs konsulent sætter vi 

det i gang straks i det nye foreningsår. Vi 

vil gerne have alle med, udvalg hjælpere 

og flere, og det vil foregå her i huset, så vi 

skal ikke køre efter det. Ta´ godt imod det, 

der vil komme invitationer snart. 

 

Sportsugen var igen i 2017 uge 31, med 

undtagelse af motionsdagen. Det er der 

evalueret på og både løb og cykling vil 

fremover være på søndage, udenfor som-

merferien, så flere har mulighed for at del-

tage. Vi vil stadig gøre det bedre og finde 

tiltag der får byens beboere til at deltage. 

For år tilbage var uge 31 en solskinsuge, 

hvor vi konkurrerede med strandvejr og 

høstarbejde. Det har ændret sig, regn, 

blæst og vådt vejr har vi tumlet med de 

sidste år. Resultatet er 1000kr mindre end 

sidste år, ca. 68.000. Tak til alle, der bidra-

ger og hjælper i den travle uge. 

 

Uden et godt samarbejde og fællesskab 

afdelingerne imellem, vil en forening som 

vores have det skidt. Hermed skal lyde en 

stor tak til bestyrelse, udvalgsmedlemmer, 

til kassereren, til Sportsnyt, skolen og alle 

der hjælper i sportsugen til papirindsamlin-

ger, julekalendersalg, bager til fastelavn, 

fredagsarrangementer - ja alle der på den 

ene eller anden måde er involveret i for-

eningens arbejde. 

Imh 

Bent Neergaard´s  mindepokal 
 

Da der i sin tid blev oprettet en krocket-

afdeling i Hesselager forenede Sportsklub-

ber, fik årets modtager af Bent Neergaard´s 

mindepokal ret hurtigt interesse for spillet 

og begyndte at deltage aktivt.  

I  2010 blev vedkommende suppleant og 

kom sidste år ind i udvalget. Igennem alle 

årene har han været meget behjælpelig 

med såvel opsætning af baner, ved klub-

bens årlige stævne og andre arrangemen-

ter. Han har altid været god til at tage imod 

nye medlemmer og sætte dem ind i spillets 

regler og taktik og dermed hjælpe  dem 

godt på vej. 

Det er med stor glæde jeg hermed over-

rækker Bent Neergaard´s 

Mindepokal til . . . . . . . Frode Nielsen. 



 www.viggo-nielsen.dk 

Tømrerarbejde: 

 Nyt gulv 
 

 Nye døre og vinduer 

 Ny/renovering af  

carporte og skure mv. 

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

www.strandhauge.dk  

Entreprenørarbejde: 

 Aut. Kloakmester 
 

 Kloakseparering 

 Ny terrasse eller  

flisegang 



Ved 150 års jubilæet fik foreningen nogle 

gaver. Forud havde vi ønsket at der kunne 

gives et pengebeløb til en ungdomspris. 

Det er bestyrelsen der finder de egnede til 

at modtage den. 

I år er første gang den tildeles, og jeg vil 

give Jørgen Elgaard Pedersen ordet. 

HfS Ungdomspris  
Mathilde Mortensen er en talentfuld ung 

fodboldspiller, hun er kun 12 år men spil-

ler allerede med en stor teknisk kunnen.  

Mathilde er meget ambitiøs, hun møder 

altid til træning hvor hun giver sig 100 % i 

bestræbelserne på hele tiden at blive bedre. 

Mathilde er dygtig til at læse spillet og har 

en god spilforståelse som gør at hun ser 

sine egne men også sine medspilleres mu-

ligheder. Mathilde er en Holdspiller med 

stort H, på banen hvor hun kæmper og 

støtter sine medspiller samt uden for banen 

hvor hun gør meget for at alle skal have 

det godt. Det gør at hun er meget vellidt 

blandt sine holdkammerater. 

 Mathilde ”tænker” fodbold før, under og 

efter en kamp   



Højgårdens Auto 

Langgade 31 

5874 Hesselager 

62253940/40387540 

      Velkommen til Højgårdens Auto. 
     Vi servicer og reparerer alle bilmærker, og du 
     beholder naturligvis din fabriks-garanti. 
     Hos os bruger vi kun reservedele af original 
     kvalitet - og du får 3 års garanti på reservedele.  



Afslutning 2017 

Et nyt foreningsår begynder. De arbejdsop-

gaver vi er begyndt på skal færdiggøres og 

et udfordrende og spændende kursustiltag 

skal begynde, det ser jeg meget frem til, og 

tror det kan berige foreningen. 

Til nye der er valg, glæd jer, det er beri-

gende at være med til at gøre en forskel i 

foreningslivet. Til jer der har valgt at blive 

afløst. I skal have stor TAK for jeres tid i 

klubben. I har alle været med til at gøre en 

forskel. 

Der er konstituerende møde mandag den 

12. marts kl. 19,30 

Vi skal hurtigt finde tilflytterne og byde 

dem velkommen, vi har lagt sportsnyt ud 

til ejendomsmæglerne, som de kan have i 

deres salgsmapper. 

Nye tiltag, der kan fremme medlemstallet 

vil være et oplagt punkt at bruge kræfter 

på, og vi er åbne for nyt. 

Kan vi lave familiedage, aktive bedstefor-

ældredage,  gå dig glad, oprette et senior-

udvalg  + 50 og opefter til at forbedre og 

fremme tilbud. 700,000 danskere over 50 

år dyrker motion eller sport. 

Sportsugemøderne er i gang. Ud fra alle de 

forberedelsestimer der bliver lagt i det, kan 

vi blot ønske at det bliver bakket op af 

lokalområdet. 

På lørdag den 3. marts er der arbejdsdag 

her i huset. Det trænger til hovedrengøring, 

maling af yderdør mod banerne og gang 

samt pletmaling her og der. Pokalerne skal 

pudses m.m. 

Der er en del udendørs oprydning som vi 

venter med til det bliver varmere vejr. Har 

I tid og nogen timer til hjælp, står jeg klar 

med en plan som Egon Olsen fra Olsen-

banden ville have sagt. 

Vi vil også gerne holde fliserne udenfor 

nogenlunde rene og fejede, og tænker på at 

lave et lille udvalg til det. 

I gården og foran den sorte garage trænger 

der til et lag sten, også noget der skal tages 

fat på.  

Vi skal præsentere os pænt og rent udadtil, 

så passer alle bedre på huset. 

Vil forsamlingen sluttelig give foreningen 

Et leve. 

Tak for i aften! 



Genvejen 9 

Revsøre 

5874 Hesselager 

tlf. 62 25 12 81 

Bil: 23 61 71 46  
vimmer56@mail.dk      

 

Mejerivej 14 

5874 Hesselager 

 

Tlf. 62 25 31 11 

 

www.karinjohnson.dk 

www.svendborg-apotek.dk 

Hesselager 
Langgade 5  

5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 10 03 

 

GUDME 

5 bager rundstykker hver 

weekend 

kun  kr. 25,00 

http://www.svendborg-apotek.dk%3chttp:/www.svendborg-apotek.dk


 

Ulrik Dissing 

Søndergade 42 

5884 Gudme  40 19 56 03 

 

Ann-Mette Jørgensen 

Teglværksvej 30 

5892 Gudbjerg 60 72 38 75 

anmjgudbjerg@gmail.com 

 

Søs Brinkmann 

Tøjsmosevej 4 

5883 Oure  20 20 54 21 

toejsmosevej@gmail.com 

Skydning 
Skydeudvalget: 
 

Formand René Vogn 

Gartnervænget 65 

5874 Hesselager 40 16 06 43 

E-mail: lr.vogn@hesselagermail.dk 

 

Erik Vogn 

Tingstedet 10 

5874 Hesselager 27 61 95 31 

E-mail: elvogn@hesselagermail.dk 

Skytternes beretning fra 2017 
 

Tak for et godt år i skyttelokalet, med 

mange dejlige stunder. 
 

I år valgte vi at opstarte et familiehold om 

tirsdagen, forud for pistolskytterne. Vi 

følte der manglede et hold, hvor faderen 

kunne komme med sin søn/datter, eller 

bedstemoren kunne dyste mod sit barne-

barn. 

Det viste sig at være en stor succes. Har 

bla. lokket familier fra Lundeborg og Gud-

bjerg. 

Så banerne er så godt som fyldt fra kl. 18 

til 20. Det bevirker også at pistolskytterne 

kommer oftere, når der er liv i huset. 

Så det fortsætter vi med næste år. 
 

Børneriffelholdet er også velbesøgt i år, 

med mange gengangere fra sidste år. Der 

er en rigtig god stemning på holdene, hvor 

de hygger sig socialt. 

Vi deltog i Svendborg julestævne, og i Jan. 

deltog vi i Lundes stævne. 

Begge steder med skytter som kom i me-

daljerækkerne. 

Vi er heldige i år, at have flere hjælpere/

trænere tilknyttet børneholdet, det er dej-

ligt, at vi kan være mere tilstede, når vi er 

flere der instruere. 

 

 

Hans Haarsløv var tovholder for at invitere 

og gennemføre Skole DM i skydning, det 

gjorde han og hans hjælpere så godt, at 

Hesselager, Gudme og Gudbjerg var forbi 

skydebanen på 1 dag. 

Hesselager var tæt på en plads i semifina-

len. 

Men deltagelsen har betydet nye medlem-

mer, så i år, har arbejdet båret frugt. 

 

Der er kun voksenholdet på riffel, som 

halter lidt. Her falder skytterne lidt fra. 

Deres hyggeskydning i samarbejde med 

Brændeskov, Tved og Garderforeningen, 

er dog stadig en stor succes. 

 

En stor tak skal Torben Saabye have, han 

donerede 2 pistoler til os, efter hans tidli-

gere forening gik lidt i opløsning. 

Han er så siden blevet medlem, og skyder 

både riffel og pistol. 

 

Hans Haarsløv har valgt at træde ud af 

udvalget, efter yderligere 2 år. 

Hans var tovholder på vores projekt med at 

forny vores luftrifler, som jo lykkedes over 

al forventning. 

Stort tak til Hans, for hans store engage-

ment. 



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 
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Året har budt på mange hyggelige timer 

hos skytterne. Der er kommet flere nye 

skytter til på børne- og ungdoms holdene.  

Alle hygger sig og der er en god stemning 

med megen snak og latter.  

Der trænes vejrtrækning, koncentration, 

sigte indstilling, sikkerhed og meget andet 

end bare det at ramme plet. 

Blandt de mange aktive børne- og ung-

domsskytter er der flere med talent for at 

ramme plet. Flere skyder kun få point fra 

max og en enkelt har i sæsonen ramt max-

point 1 gang med luftriffel.  

 

 

 

 

De ældste riffelskytter mødes nogle gange 

i sæsonen med Tved, Garderforeningen og 

Brændeskov og holder små konkurrencer. 

Dette er hyggeligt og det er rart at prøve 

andre baner. Også her er der kommet nye 

medlemmer til. 

Dejligt.  

Vi har deltaget i 2 stævner ude i byen. I 

Svendborg og i Stenstrup. Begge steder 

skød vi placeringer hjem til klubben. Der 

deltog både riffelskytter, luftriffelskytter 

og pistolskytter. 

Vi ser frem til at se alle igen til september. 

– Og håber på nye skytter  

Også Brian udgår af udvalget. 

Tak, til Brian for hjælpen med banereno-

veringen og trænerrollen ved børneholdet. 

 

Til slut en stor tak til udvalget og bestyrel-

sen for godt samarbejde. 

Tak til Annette, for altid at hjælpe med den 

økonomiske del. 



Hesselager afd. Tlf. 6225 1322. 

 

Entreprenør og aut. Kloakmester 

Kurt Frandsen & søn 

Lakkendrupvej 14, Gudbjerg 

 

Kurt 40 16 30 31  Martin 40 33 80 39  

www.egeplankeborde.dk 



Juleafslutningen i billeder. 

Sebastian, David og Sander blev årets stolte vindere.. 



Gartnervænget 10 . Hesselager 



 

 

Gerhard Andersen 

Buevej 14 

5874 Hesselager 62 25 18 13 

 

Hoyer Bæk 

Lindevej 3 

5884 Gudme   30 11 59 49  
 

John Sørensen 

Humlebjergvej 16 

5884 Gudme   40 72 83 51  

Krocket 
Krocketudvalget: 

 
Frode Nielsen  Formand 

Buevej 16 

5874 Hesselager 62 25 22 26  
  

 

Ruth Christiansen 

Thingsagervænget 14 

5874 Hesselager 29 42 96 73  

Mindeord: 

 

Den 20. november 2017, modtog vi meddelelsen om, at Hans Peder Lunding var død. 

Hans Peder var medlem af krocket klubben i mange år, og han var fast spiller på baner-

ne hver tirsdag formiddag, for det kom før alle haverne i Hesselager. 

Vi lærte Hans Peder at kende, som et glad og positivt menneske, der altid var klar til at 

give en hjælpende hånd, hvor der nu var brug for det. Hans Peder gav også tit udtryk 

for, at han godt kunne lide det sociale samvær der er i klubben og omkring spillet, når 

klubben afholdt de tre årlige sammenkomster med fælles spisning, havde Hans Peder 

altid inviteret sin Ida med. Vi vil alle i klubben bevare de gode minder vi har fra tiden 

sammen med Hans Peder. 

 

Den 24. februar 2018, fik vi meddelelsen om, at Arne Madsen var død, Arne var sam-

men med sin hustru Tove medlem af krocket klubben  en del år, og de var begge aktive  

på banerne  hver tirsdag formiddag. I 2015 døde Tove, og herefter kom Arne ikke rigtig 

i gang med spillet igen. Vi vil alle i klubben bevare de minder vi har fra tiden sammen 

med Arne. 

 

       

Æret være Hans Peder Lundings´  og Arne Madsens´    minde. 

                                                        



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

 
 

TLF. 62 25 17 43 

 

E-mail: langaatryk@mail.dk 

 

Tlf. 62 25 38 38 

Mobil 20 21 80 90 

www.arnepetersen.dk 

 

 v/ Arne Petersen 

Purreskovvej 28 

5874 Hesselager 

 www.farvex-perten.dk 

Ved forevisning af 
dette blad gives 20% 

rabat på maling 

     Farve X-perten  |  Ole Rømersvej 61    |  5700 Svendborg        |  Telefon: 62 22 44 90 

 

 

 

    



Har du problemer 

med: 
 

Muskelsmerter/

skader fra sport/

arbejde, ryg,  

skulder, albue, 

ben problemer. 

Luftveje, allergi, 

barnløshed, stress 

og meget mere.  

Jeg hjælper dig videre til et bedre liv 

Den 16. februar, blev der afholdt vinterfest 

i klubhuset, det er her hvor vi får lidt god 

mad og drikke, der var god tilslutning og 

fin stemning hele aftenen. 

Den 27. februar, afholdt HfS generalfor-

samling, her var der udskiftning i udvalget 

for krocket, Peder Pedersen havde ønsket 

at stoppe, valgt  til udvalget blev Hoýer 

Bæk Gudme, valgt som suppleant blev 

Boris Sørensen Vormark. 

Den 01. marts, afholdt krocketudvalget 

konstituerende møde, Frode Nielsen blev 

valgt som formand, tillykke Frode. 

Peder Pedersen 

 

 

Sæson 2018 begynder: 

                                                                                                   

Tirsdag den 27. marts kl. 9.15 

                                                                                                    

Torsdag den 29. marts kl. 17.00 

                                                                                                   

Søndag den 1. april kl. 13.30 

Krocketnyt siden sidst. 
Den 9. januar 2018, havde Krocket Fyn 

indkaldt til netværksmøde i DGI huset ved 

Odense. 

Aktivitetskalender for 2018 blev fastlagt, 

den bliver hængt op på opslagstavlen i 

klubhuset. 

Der bliver afholdt et landsdækkende K 1 

kursus den 14-15 maj, her i Hesselager, og 

der afholdes et landsdækkende K 4 kursus 

den 24-25 september også her i Hessela-

ger. 

Landsudvalget har fastlagt op og nedryk-

ningsregler ved Landsdelsmesterskaber / 

DM mesterskaber, reglerne kan hentes på  

www.dgi.dk/krocket 

Det blev oplyst, at DGI Krocket Fyn bliver 

nedlagt, fremover er det DGI Vestjylland. 

Det blev vedtaget med flertal, at der frem-

over skal være dobbeltturnering for par og 

enkeltmand.  

Ved krocketspillernes årsmøde/julefrokost 

blev det oplyst, at der fremover kunne 

komme en egenbetaling ved deltagelse i 

Danmarksmesterskaber for par og enkelt-

mand. 

På et udvalgsmøde den 17. januar 2018, 

blev det besluttet, at klubben betaler 300 

kr. pr. deltager ved DM, øvrige udgifter er 

for egen regning 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI2POp2tLZAhVGGCwKHSAFDVYQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.es%2Fcroquet-equipo-juego-40821681.html&psig=AOvVaw0F1lMiHkMuMnluDcZU5hwT&ust=15202541849
http://www.dgi.dk/krocket


Deres leverandør af: Vinduer - Døre 

Tømmer, Eg, Lærk, Douglas samt tagarbejde 

www.Froerup-savvaerk.dk 

 

Murer 

 
 

Biltlf. 2029 3767 

TRAILER 



Beretning for Hesselager  

Løb og motion 2017/18 

 

Så er der gået endnu et år i løbeklubben. 

Og igen et år med pæn opbakning. Vi er 

pt. Ca. 30 medlemmer deraf er godt 20 

aktive, så det må siges at være fint. Det er 

nok et mere realistisk antal for Hesselager 

og omegn. Antallet af medlemmer er dog 

ikke afgørende for om det går godt. For os 

er det langt hen af vejen det sociale vi 

vægter højt. Vi ved at mandag og torsdag 

kl. 17,30 står vi og venter på hinanden ved 

klubhuset og har det fællesskab at løbe os 

en tur.  

Siden sidste generalforsamling har løbe-

klubbens medlemmer igen været aktive i 

mange løb flere steder i landet. Det lige fra 

etape Bornholm til Lillebælt ½ maraton til 

svendborgløbet for at nævne nogle. 

Et løb vi har gang i er crossløb Fyn. Der er 

7 her fra tilmeldt til alle 10 løb. De afvik-

les forskellige steder rundt om på Fyn. 18 

marts afvikles det sidste crossløb på volde-

ne i Nyborg.  

Igen var vi godt repræsenteret til Hessela-

gergårdsløbet i 2017. 22 deltog. 5 på 4,5 

km. 15 på 10 km. Og 2 på halv maraton. 

Vi se frem til det `nye Hesselager 

gårdsløb` som i år afvikles d.27 maj. Via 

vores medlemskontingent er alle i løbe-

klubben tilmeldt Hesselagergårds løbet på 

valgfri distance. Så må vi se hvor mange 

der benytter sig af muligheden. Jo flere der 

deltager i løbet des bedre.  

Vi bestræber os på at holde en klubaften et 

par gange i sæsonen, hvor vi mødes efter 

træningen her i klubhuset. Både for lidt 

socialt samvær men også for at aftale kom-

mende løb, træninger etc. Som noget nyt 

har vi fået mere fokus på opvarmning og 

intervaltræning. Opvarmning hver gang og 

intervaltræning en gang om ugen. Det er 

vores nye medlem Jacob der står for det.  

Denne sæson har Susanne Jensen hjulpet 

med noget crossfit om mandagen.  

Vi har på en klubaften ændret navnet til 

Hesselager løb og motion for at sende et 

signal om at vi er for alle, både motionister 

og løbere. 

Af kommende løb der bør nævnes her er 

Kronprinsløbet i maj. Der er vi flere der er 

tilmeldt, og det er jo et once in a lifetime 

løb.  

Af nye tiltag for næste år er at Hesselager 

løb og motion har lagt billet ind på at af-

holde et af Crossløbene. Det bliver d. 17 

feb. 2019. Stedet for afvikling bliver i og 

omkring Lundeborg havn med en rute 

langs stranden. Det er Jacob Tanne der er 

tovholder. De nærmere detaljer kommer i 

løbet af året. Der kan forventes op til 500 

deltagere på 2 ruter, en kort på ca. 3,5 km 

og en lang på ca. 7 km. 

I juni 2017 holdt vi vores årlige grillaften i 

Torben Sæderups sommerhus. Tak til Tor-

ben og Jette fordi I vil lægge sommerhus 

til, og tak til Eigil som var chefkok. I nov. 

Holdt vi vores julefrokost her i klubhuset, 

også her en tak til jer som stod for det. 

Lige nu glæder vi os over at dagene længes 

og ser frem til mandag d.2. april, for da 

starter sommersæsonen med løb fra p-

pladsen ved Hesselagergård om mandagen.  

Med dette vil jeg hermed slutte beretnin-

gen, ved endnu en gang, at sige tak til jer i 

løbeklubben, der får det hele til at hænge 

sammen.  

Torben Aagaard 



 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 

              Hesselager Fitnesshus   

 

Et træningsabonnement til Hesselager Fitnesshus, giver dig fri adgang til træning 

på vores styrketræning- og kredsløbsmaskiner og til holdfitness, som tilbyder 

Cirkeltræning, TRX og Crossfit. 

Træningspriser: 

3 mdr.  540 kr 

 6 mdr. 995 kr. 

12 mdr. 1800 kr. 

 

                                         

Dette kan DU læse mere på hjemmesiden hesselagerfitnesshus.dk eller ved at 

 

                følge og   vores   Hesselagerfitnesshus                                                                     



Beretning for Stavgang 2017 
 

Mødetid hver onsdag kl. 9,30 fra klubhu-

set. Så er stavene fundet frem, kaffe på 

kanden og en forventning til atter at kom-

me ud på stier og små veje for at få hele 

kroppen rørt. Her er ingen hænder i lom-

men, nej de er i greb om staven for de godt 

20 deltagere. 

Stavene er med til at sætte tempo, styrke 

ryg og ben samt få pulsen op.  Blodet rul-

ler og musklerne er på overarbejde. 

Ture langs strand og i skov, rundt om søer 

og i parker, ofte steder nogen aldrig tidli-

gere har været. Sæsonen har dog budt på 

hele 4 aflysninger p.g.a. øsende sommer-

regn, hvorfor skulle onsdage dog være 

regnvejrsdage. 

Der har været enkelte længere ture med 

madpakke. Turen på Øhavsstien med ud-

sigt til de små ubeboede øer i Det sydfyn-

ske øhav skal ses og opleves. I Fjællebro 

lystbådehavn sad vi og spise madpakken 

og kunne nyde det gode vejr. 

 

 

En tilbagevendende oplevelse er vores 

hjælperdage som vinplukkere hos Benny 

Grested på Tangå Møllevej. 

Den første dag i øsende regnvejr. Det var 

så drivende vådt, men klaserne blev pluk-

ket og det er en dejlig oplevelse- også at 

belønningen er 3 flasker af hans vin, samt 

lækker forplejning. 

Der bliver også tid til det sociale, der hol-

des sæsonafslutning og julekomsammen. 

Snart er det tid for ny sæsonstart, sidst i 

marts el. først i april. Det bestemmer vej-

ret. 



Lederpris 
 

Jan Sørensen har stor passion for Ameri-

kansk Fodbold, så derfor er vi heldige at 

hans evnen til fordybelse, nu også kommer 

pigefodbolden til gavn. Jan startede som 

hjælpetræner under Futte. Nu står han i 

spidsen for U-13 pigerne. Jan’s evner som 

træner har udviklet sig markant, han har 

godt taget imod råd og vejledning fra John 

Christensen fra DBU Fyn, der har været 

tilknytte klubben de sidste 2 år, som træner 

 

Jan brænder for pigefodbolden ikke bare i 

Hesselager, men har også bidraget mærk-

bart til klubsamarbejdet mellem pigeklub-

berne i Svendborg Kommune. Et samar-

bejde der startede i 2017, som nu har ud-

viklet sig markant til ca. 40 ekstra træ-

ningssamlinger om året, udover hvad klub-

berne tilbyder i forvejen. 

 

Jan er meget vellidt af alle sine spillere og 

kollegaer. Det er en fornøjelse at ha’ dig i 

klubben. 

Jørgen Elgaard overrækker lederpokalen til 

Jan Sørensen 

Beretning fra HfS Sportsnyt – generalforsamlingen 27. februar 2018 

 

Første nummer i 2017 udkom i marts, hvor indholdet hovedsagligt var beretninger fra de 

forskellige afdelinger, samt uddeling af pokaler. 

Næste nummer udkom i juli, og så var det igen tid, hvor alt til sportsugen skulle med i 

bladet. 

I september udgaven var det et tilbageblik på en veloverstået sportsuge og så var det ti-

den med opstart af de forskellige aktiviteter i afdelingerne. 

Inden vi når til december udgaven er der blevet gentegnet og ja nytegnet annoncer, dem 

kniber det desværre lidt med. Fremover må der være nogle flere friske personer, som kan 

hjælpe med at opsøge ny annoncører. 

Og så skriver næsten alle afdelingerne, heldigvis også om hvad der foregår lige netop i 

deres afdeling.  

Der skal lyde en stor tak først og fremmest til vore annoncører, som år efter år støtter 

bladet med deres annoncer. Dernæst en tak til dem som skriver til bladet, til dem som 

hjælper med at tegne annoncer, og sidst men ikke mindst til krocketafdelingen, som om-

deler bladet. 



Hesselager 

Fodbold 
 

Jørgen Elgaard Formand 

Hesselagergårdsvej 22 

5874 Hesselager 40 25 93 89 

Mail: j@hesselagermail.dk  

 

Preben Juhl Rasmussen    Næstformand 

Søvangen 6 

5884 Gudme  20 64 83 19 

Mail: erpjr@nrdc.dk  

 

 

 

 

 

 

Christian Dirksen Kasserer 

Kongshøj Alle 10 

5300 Kerteminde 53 29 42 96 

Mail: dirksen.christian@gmail.com 

 

Robin Jansen  

Skolevej 29 

5874 Hesselager 24 84 55 99  
Mail: obhood11@gmail.com 

Beretning Hesselager Fodbold  

27-02-2018 

 

Vi har nu været en del af HfS i et år, det 

har alt overvejende været positivt og jeg 

fortryder ikke et sekund sammenlægnin-

gen, dog skal vi forsat arbejde på at lære 

hinanden at kende og øge samarbejdet. 

 

I fodboldudvalget har vi brugt Niels Niel-

sen fra DBU til et kursus, hvor vi har be-

skrevet mange af vores arbejdsopgaver og 

lagt dem i vores årshjul, et arbejdsredskab, 

som nu ligger i vore medlemssystem 

(KlubOffice). Vi håber det letter mange 

arbejdsopgaver i fremtiden. 

 

142 medlemmer i alderen fra 5 år til 64 år, 

har været aktive i fodboldafdelingen i løbet 

af 2017.  

Samarbejdet med Børn og unge-konsulent 

John Christensen fra DBU er nået til vejs 

ende, efter 2 år med fokus på uddannelse 

af egne trænere. Trænerne har taget godt 

imod tilbuddet og har formået at hæve 

kvaliteten af træningen markant. Børn og 

forældre har ligeledes nydt godt af John 

Christensen store erfaring. 

Alle hold tilbydes træning fra 1 til 3 gange 

om ugen, nogle hold spiller stævner, andre 

fast turnering med kampe næsten hver uge. 

Weekenderne hvor der afholdes stævne på 

Hesselagerstadion er kiosken åben, dette 

for at sikre en god oplevelse for alle der 

kommer til fodbold i Hesselager. Ung-

domskampe og stævner i Hesselager døm-

mes og ledes af egne kampledere og dom-

mere. Alle hold spiller udefodbold hele 

året rundt, med undtagelse af de 2 yngste 

hold, som bruger Hesselager skole, hvor de 

nyder godt af de nye faciliteter. 

 

Sidste vinter deltog flere hold i Lalandia 

cup, i næste weekend rejser 5 hold fra Hes-

selager Fodbold atter afsted til Billund. 

Vores ældste piger var i maj måned på tur 

til Nordjylland, Nørre Halne cup var målet, 

en turnering med deltager fra mange lande. 

Til det kommende efterår, rejser pigerne til 

Italien for at deltage i et international stæv-

ne . Det kræver mange midler og de arbej-

der hårdt med at skaffe penge til turen, så 

støt dem. 

 



I sportsugen blev der afholdt fodboldskole 

i samarbejde med de 3 SFO’er på Stokke-

bæk skolen. En dygtig instruktør fra DBU 

kom med rekvisitter og i samarbejde med 

hjælpere fra foreningen blev det en god 

dag på Hesselager Stadion.  

 

Sociale arrangementer. Christian Dirksen 

og Robin Jansen har med stor succes af-

hold talrige fredagsbar og fredagshygge 

for børn, det har givet kontakt til personer 

med en anden baggrund vi ellers ikke 

mødte i klubhuset. 80’er festen på Hessela-

ger Hotel med Jens Herman som drivkraft, 

blev en mindeværdig begivenhed med 155 

fantastiske deltagere. Team Hovsa Cup 

2017 blev afviklet med 5 lokale hold, 1 fra 

Viborg, samt 2 fra FC. Nordsjælland. En 

dejlig turnering, der blev afsluttet med fest 

på Hotellet med hele pakken. 

Disse tiltag bidrager også positivt til øko-

nomien i afdelingen og varmer kassererens 

hjerte.  Ros til Christian for stort arbejde 

omkring økonomi og regnskab for fodbol-

den. 

 

Pigeafdelingen samarbejder med de øvri-

ge pigeklubber i Svendborg Kommune for 

at styrke og fastholde pigespillere på Syd-

fyn, der har været træningssamlinger og 

sociale tiltag for at styrke kendskabet til 

hinanden. Det bliver styrket i 2018 med 

talenttræning og samlinger for alle 40 gan-

ge om året, dette er udover den almindeli-

ge træning i klubben, et tilbud for dem der 

vil mere og brænder for fodbold. 

 

Senior afdelingen startede godt op i foråret 

med Kim Iglemose som træner, der var 

mange til træning og kamp om pladserne 

til holdkortet. Efteråret gik så ikke godt, 

der var ringe fremmøde til træning og de 

sportslige resultater udeblev. Kim kæmpe-

de hårdt med bare at stille hold. Det har 

betydet, at der her til foråret ikke er grund-

lag for seniorfodbold i Hesselager, vi  

starter dog op med stor styrke fra sommer-

ferien, når vores gamle U-16 hold kommer 

hjem fra efterskole ophold.  

Kevin Toghøj har samlet en flok unge spil-

lere og Nickolas Jansen skal være træner 

for holdet, som starter i serie 5. Det er en 

gruppe gode gutter der nok skal bidrage 

positivt til foreningen. 

 

Lidt malurt i bærret, banekvaliteten har 

været et problem i hele 2017, der har været 

stort slid, som har medført ujævnhed og 

manglende græstæppe. Vejrguderne har 

bestemt heller ikke været med stadionin-

spektøren i denne sæson  

 

Arbejdet for alle i klubben kulminerede 

med nomineringen til Årets Fynske Klub 

2017, vi drog 10 stærke af sted til Otterup 

Hallen, hvor der blev afholdt Fyns Fod-

bold Award, et flot arrangement. Vi fik en 

delt anden plads, på denne festlige aften i 

det Nordfynske. 

 

Tiltag i 2018:  

Rekrutterer nye spillere 

Forbedre baner 

Trænerudvikling  

Talenttræning også for drenge 

Målmandstræning 

Udvikle nye sociale tiltag 

Skaffe flere frivillige 

Fastholde seniorfodbold 

 

Til slut i min beretning vil jeg gerne sige 

en stor tak til alle vore spillere, trænere, 

hjælpere, forældre, udvalg, dommere/

kampledere og sponsorer for jeres indsats 

i sæsonen. Husk det er jeres forening, den 

bliver hvad i gør den til. 

 

På udvalgets vegne 

 

Formand 

Jørgen Elgård 



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 

E-mail: hen@post7.tele.dk 

Merete Vang 

Revsørevej 24, Vormark 

5874 Hesselager 62 25 36 50 

E-mail: vangogvaenge@gmail.com 

 

Anna-Katrine Markvardsen 

Revsørevej 17, Vormark 

5874 Hesselager 62 25 15 31 

Mobil:   22 63 40 76 

E-mail: annak5874@gmail.com 

Årets gang i gymnastikudvalget: 
 

Endnu et år er gået og gået godt. 

Året startede med indvielse af skole+, hvor 

vi fik sendt daværende borgmester Lars 

Erik Hornemann helt til vejrs i ribberne. 

Altid godt at få borgmester op så de kan 

skue ud over hele området   

Nok om det: Der blev afholdt gymnastik-

opvisning søndag, d. 26. marts kl. 14.00 

En dejlig dag hvor alle gav hvad de kunne 

og det var bestemt ikke så lidt! Forældre 

havde sørget for lækre kager til kaffen og 

børn og voksne havde en dejlig dag. Vi 

havde inviteret vores danseinstruktører til 

at danse i glassalen, så interesserede kunne 

prøve at danse tango – det gav desværre 

ikke kunder i butikken ☹ 

Også i 2017 blev der arrangeret stolegym-

nastik på Hesselager plejehjem. Når alle 

kræfter er brugt, slutter holdet af med at 

snakke og drikker en kop kaffe. Igen bliver 

der betalt kr. 20,- pr. gang, man deltager.  

Vi havde ingen fast instruktør til sommer-

gymnastik 2017 til gengæld kunne Stepha-

nie godt afse tid til 6 lørdagstræninger. 

Hun var forhindret i at komme til gymna-

stikopvisningen til sportsugen men  

heldigvis havde vi afløsere, så det hele 

kunne gå op. 

Også til opvarmning af løberne før Hesse-

lagergårdsløbet kunne gymnastikudvalget 

som sædvanligt levere en instruktør. Dorte 

Andersen hjalp med at få alle ben varmet 

op, så løberne kunne undgå skader. 

 

Den nye sæson kom stille og roligt i gang. 

Voksengymnaster/motionisterne var som 

sædvanlig de mest flittige og alle nød den 

meget bedre plads, end vi hidtil havde haft. 

Børnene kom også i gang. Søndagsholdet, 

som har haft fam. Brandt som instruktører 

har haft stor succes, når de har trænet 2 

timer med indlagt frugtpause. Den nye 

gymnastiksal og motoriksal er efterhånden 

kommet godt i brug til stor fornøjelse for 

børn og voksne.  

Fremtiden: opvisning er d. 17. marts kl. 14 

med egne hold og gæstehold – power-

tumblere og piger fra GS Gudme 

Måske kommer der Sommergymnastik - 

Sommerzumba for børn er på plads og de 

glæder sig allerede til at give opvisning til 

sportsugen 2018. 

Det var lidt om årets gang og hvad fremti-

den bringer fra gymnastikafdelingen.  



Johannes Markvardsen får overrakt 

idrætspokalenpokalen af Helen Hansen 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til be-

styrelsen og til vores kasserer for et godt 

samarbejde. Også en tak til Stokkebæksko-

len og Fritidsordningen afd. Hesselager, og 

til Hesselager Børnehus for et godt samar-

bejde omkring vores fælles børn. Og sidst 

men absolut ikke mindst tak til gymnastik-

udvalget, 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 arran-

gementer og meget andet. 

Jeg har den store glæde, at jeg har fået lov 

til at skrive indstillingen til modtageren af 

idrætspokalen. 

Den går til en af vores unge juniorinstruk-

tører for den indsats, han har gjort i flere 

år, både med at dyrke sin egen sport skyd-

ning, og med at være hjælperen, der mag-

ter og kan lide at være sammen med børn i 

puslinge- og skolealderen.  

Han er til enhver tid parat, hvis der bliver 

tilbudt kurser, der kan hjælpe ham i hans 

trænergerning. Vi var dog uheldige sidste 

år, hvor han var blevet udtaget til skydning 

i Vingsted samme dag, som der var gym-

nastikopvisning – der måtte hans lillesøster 

træde til som vikar for ham.  

Det er mig en stor fornøjelse at overrække 

idrætspokalen til Johannes Markvardsen 



Søndag 27. maj kl. 10,00: Hesselagergårdsløbet –  

motionsløb afvikles med 3 ruter: Halvmarathon, 10 km og 4,5 km i naturskønne omgi-

velser i Hesselager/Lundeborg området.   

 

Søndag 3. juni kl. 10,00:   Motionscykling  
afvikles med 3 ruter 90 km, 60 km og 30 km, flotte ruter i det syd- og østfynske område. 

I såvel Hesselagergårdsløbet og Motionscykling vil det være muligt for alle aldersgrup-

per at deltage,  såvel børn, voksne som motionist. 

Husk at afkrydse de to søndage i kalenderen.  

  

Søndag 29. juli til og med lørdag 4. august: 
Sportsugen afvikles med spændende program for hele familien med en blanding af sport, 

show og underholdning. 

Husk allerede NU at reservere lørdag 4. august til 40 års jubilæumsfest, med fælles-

spisning, revy og dans.   

 

Program + yderligere oplysninger vedr. sportsugen vil blive bragt i næste nummer af HfS 

Nyt. 

 

        På sportsugeudvalgets vegne 

        Bent Skovshoved             Preben Juhl Rasmussen 



Da vi ikke har aftale med ejendomshandlerne om- hvornår der 
flytter nye til området hvor Sportsnyt udkommer, vil vi gerne her 
byde velkommen. 
I Sportsnyt kan læses hvad der er af fritidsmuligheder for alle, 
hvilken idrætsgren vi tilbyder og meget mere. 
Der er kontaktadresser og tlf. nr., så kontakt eller send en mail el-
ler sms for spørgsmål og vi vil gøre hvad vi kan for at den bliver 
en god oplevelse at flytte hertil. 

Så er vi hjemme efter rengøring og ma-

ling i klubhuset. 

Vi har vasket af og malet første gang i 

pigernes omklædningsrum og gangen, men 

er enige om at det skal have en gang mere, 

nu hvor alt er nede af væggene. 

Opslagstavlerne er hurtigt tørre og skal 

ikke have 2 gang, så de er klar til at blive 

"pyntet op igen", måske skal noget forny-

es. 

Vi mangler også at male  døre og karme. 

Vi, der var der fra bestyrelsen besluttede at 

vi gør lidt mere ved pigernes omklæd-

ningsrum, der er fra huset blev bygget. 

Sætter nyt loft op af troltex og skifter lys 

ud til LED. Endvidere skifter vi dørene til 

nye hvide i de 2 gamle omklædningsrum. 

Der kommer et nyt spejl med lys i, et som 

Erik Vogn har. Erik tager sig af arbejdet. 



God fastelavnsfest! 
Stedet var skolens glassal og de 66 glade børn var klar. 

Alle kræfter blev lagt i, da tønderne blev til pindebrænde og papkattene revet over.  Ka-

ramellerne fløj ud på gulvet og det var om at være hurtig for at få del i herligheden. Fik 

ikke alle noget var der mulighed ved lodtrækning af de mange poser ved lodtrækning, 

eller måske dem der var de heldige der blev kronet. 

Lege og konkurrencer var henlagt til gymnastiksalen, og hvad enten det var flødebolle 

eller lakridsbåndspisning, dans med bolde mellem pande eller limbo dans, var både små 

og store med. 

Gå hjempå slikposen afsluttede et par gode timer. 



Næste blad udkommer  
 

ca. uge 28 

 

Deadline absolut senest 

24. juni 2018 

 Papirindsamling 2018 
 

26. maj,  

25. august,  

17. november 

 
 

Kontaktperson: Kurt Ørnegaard, tlf. 28 80 23 35 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjruZrzm9TXAhViGZoKHfkvAmkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fstaple-document-pile-old-newspaper-160414%2F&psig=AOvVaw1H6H_3j6tILdb-1-1qlnbd&ust=1511510057
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