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Hesselager forenede Sportsklubber 
Generalforsamling – tirsdag, d. 19. februar 

2019 

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: Søs Brinkmann 

C: Gymnastik: Helen Hansen +  

Løbeklub: Torben Aagaard +  

Stavgang: Inge Marie Holmskov 

D: Fodbold: Jørgen Elgård +  

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. Ingen indkomne forslag. 

9. Vedtægtsændringer 

10. Fastsættelse af kontingent til HfS-

moderforening - ændret til kr. 50,- 

11. Valg til HfS fælles: 

Susanne D. Pedersen (genvalg)  

Inge Marie Holmskov (genvalg) 

Johanne Holmskov (nyvalgt) 

Supl.: Bent Skovshoved (genvalg) 
 

 

11. Valg til udvalg: 

Skytter:  

Søren Albjerg (nyvalgt) 

Erik Vogn  (genvalg)  

René Vogn (genvalg) 

Supl.: Jesper Markvardsen (genvalg) 

Gymnastik:  

Anna Katrine Markvardsen (genvalg)  

Sandra Ankerstjerne (nyvalgt) 

Pia Ørnegaard Vinding (nyvalgt) 

Dorthe Andersen (nyvalgt) 

Supl. Birgitte B. Bering (genvalg) 
 

Fodbold:  
Jørgen Elgaard (genvalg) 

Christian Dirksen (genvalg) 

Dorthe O. Jensen (nyvalgt) 

Supl.: Robin Jansen (genvalg) 
 

Badminton:  

Kurt Ørnegaard (genvalg) 
 

Krocket:   

John Sørensen (genvalg)  

Frode Nielsen (genvalg) 

Kirsten Andersen (nyvalgt) 

Supl. Boris Sørensen  (genvalg) 
 

Revisor:  

Ane-Marie Hansen (genvalg)  

Supl. Heidi Sørensen (genvalg) 
 

Fanebærer:  
Carsten Larsen (genvalg)  

Supp. Heidi Sørensen (genvalg) 

 

Repræsentanter til Fonden  

Gudmehallerne:  

Kurt Ørnegaard (genvalg) 

I forbindelse med den årlige generalfor-

samling skal der lyde en meget STOR 

TAK til alle vore sponsorer. 

Ingen nævnt, ingen glemt, for vi er meget 

taknemmelige for hjælp i årets løb. 

TAK 



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

www.håndværkervogn. 

E– mail:post@brudagersmedie.dk 



2018 Årsberetning i Hesselager forenede 

Sportsklubber 19. februar 2019 

 

At se tilbage på år 2018, så dukker spørgs-

målet op i hovedet. Hvordan gik det, fik 

foreningen indfriet forventninger og mål. 

Ikke alt er der sat skub i, det er et sejt træk 

at sætte nye skibe i søen, men vi fortsætter 

i 2019. 

Foreningens virke skal fremtidssikres, der 

er fra DGI muligheder for hjælp til at ud-

vikle nye projekter og ideer til at styrke 

fællesskaber. Ordet fællesskab er oppe i 

tiden, i snart alle landsbyer gøres en masse 

for at netop deres landsby er den bedste at 

flytte til, for der er der et fællesskab til at 

byde nye velkommen. 

Foreningens medlemstal er opgjort til 338, 

heraf 129 over 25 år. Hertil skal lægges 45 

i alt 383 

I starten af 2018 besøgte vi ejendomshand-

lerne i Svendborg og tilbød dem Sportsnyt 

til at lægge i husmapperne i vores område. 

Alle tog godt imod dem, nogle var overra-

skede over vores påhit. Vi inviterede dem 

til at gå ind i Meny og tage de sidste nye, 

når de var forbi i forbindelse med fremvis-

ning eller salg.  

På sidste generalforsamling fortalte jeg om 

DGI’s foreningskursus for bestyrelse, ud-

valg og interesserede. Vores emne var Fle-

re frivillige i foreningen. Over 20 personer 

tilmeldte sig. Det betød at vi kunne deles 

op i 4-5 grupper, der kunne arbejde af flere 

veje, der alle ville kunne give lysten til at 

give en hånd med i foreningen. Kommuni-

kation, trænerpleje, herunder honorar, be-

klædning, kørsel,  hvordan spørger vi folk 

om hjælp. 

Det har været et langt år, egentlig skulle 

det være over 6 måneder, hvor DGI slap 

os, det var vi ikke klar til, så DGI var med 

en gang mere, og de sidste 3 møder har vi 

været os selv. Det er med det som så meget 

andet, at der er frafald til det halve antal 

deltagere  

Hvad har vi opnået?  En god kommunika-

tionsplan hvor medlemmerne er samlet i 

samme system, til hjælp ved indberetnin-

ger, beskeder, nyheder, indkaldelse m.m. 

Der er ved at blive lavet handleplaner 

(drejebøger) over hvad foreningen tilby-

der, fastelavnsfest, julekalendersalg, papir-

indsamling, sportsuge. Det skal være nem-

mere at tilrettelægge, hvem gør hvad, og 

hvad mangler vi hjælp til? 

For at tiltrække nye trænere eller hjælpere, 

er der lavet et samlet skema, som hver 

gruppe kan bruge til at se hvad der over-

ordnet tilbydes, som udvalgene hver især 

kan forholde sig til.  Det koster nogle pen-

ge, men vi får tilfredse trænere og ledere, 

når der er en gulerod, og med klubtøj, en 

bluse/trøje med logo bliver vi synlige i 

lokalområdet. Det er ren vind vind - situa-

tion mener vi. 

Hvordan får vi spurgt ind til flere frivillige. 

En model flere foreninger bruger med suc-

ces, er t-shirts med skriften. Jeg er frivillig, 

hvornår skal du med?  F. eks. til gymna-

stikopvisning, i sportsugen  kan de bæres 

og der kan laves et skema, hvor man kan 

krydse af, hvad ens kompetence er. 

Et korps af frivillige at trække på, til vedli-

geholdelse i og omkring klubhuset, er et af 

målene. 

Jo- evalueringen af kurset er godt, nu skal 

vi have det ført helt ud i praksis. 

Det er nu 2 år siden fodboldafdelingen 

igen kom under HfS, i klubbens vedtægter 

står den som hvilende. Derfor er der i år en 

vedtægtsændring, hvor hvilende slettes, og 

gruppens formand sættes ind i bestyrelsen. 

Vi benytter lejligheden til også at ændre 

ordlyden for Idræts og gymnastikgruppen, 

så de er tidssvarende. 

§ 4 2b gymnastik/folkedans ændres til 

gymnastik og håndbold/badminton ændres 

til øvrige idrætter. 

Underskrift: hvilende afdeling slettes og 

fodboldformand skrives ind. 



”HESSELAGER OG OMEGNS PRIVATRADIOKLUB” 
    

             Spil banko hjemme hos jer selv, sammen med familie og  

   venner over Walkie talkien. Der kan lånes radioudstyr gratis,  

   så længe I er medlem og jævnligt spiller banko i klubben.  

   Radioudstyret kan også købes og vi vil være behjælpelig  

   med opsætning af udstyret. Vi spiller på søndage i ulige uger fra  

   kl. 19 til ca. kl. 22, fra 1. oktober til 30.april 

   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 

 



Hvert år kan vi søge kommunens renove-

ringspulje til klubhuse. Vi søgte til at få 

efterisoleret, der ifølge den energirapport 

vi fik lavet i 2017 kunne spare 7000 kr. 

Ligeså søgte vi til at få vores omklæd-

ningsrum renoveret med nye lofter, maling 

og lyskilder. Ansøgningen var på 120,000  

og baderum ca. 20,000. Vi skal have en 

egenbetaling som vi satte til 20,000 og 

frivilligt arbejde vurderet til 5000 kr. ind 

over, samt 2 tilbud. 

I alt har vi brugt ca. 50,000 kr., da der var 

mere el arbejde, der blev udskiftet, end vi 

havde regnet med samt vi fik LED pærer i 

mødelokalet.  Elregningen skal så bevise, 

at der er sparet og forbruget har siden væ-

ret dalende. Et mindre forbrug på 1107 

kW.  I det beløb er der også noget banelys 

udskiftning. Der var merudgift til maling, 

da vi i samme omgang også malede gan-

gen. Stor tak til frivillige for det store ar-

bejde. 

Banerne og udendørsarealerne skal holdes 

ved lige, Ole sørger for opkridtning og 

græsslåning. Den tørre sommer gav ham 

lidt flere dage mellem klipningen. Da reg-

nen kom blev der til gengæld travlt. Det er 

fine baneforhold, så fine at krocket bliver 

bedt om at lægge baner til stævner og kur-

sus. 

Tak til Ole for de mange timer du lægger i 

det frivillige arbejde her. Den tørre som-

mer kan have været medvirkende til, at 

enkelte træer er syge og at der er visne og 

døde grene. De er meget høje og gamle, fra 

ca. 1935, og der er gene for banelyset. Vi 

har valgt at tage skridtet, når jorden er 

frosthård, til at skære træerne omkring den 

gamle bane ned til 4 m, ligesom dem, der 

blev beskåret ind mod Thingsagervænget i 

2008. Også det øvrige skal tyndes ud. Der 

er kommet ønske fra naboer på Tingstedet 

om fjernelse af nogle stykker ud mod Stig-

bjergvej. Ole har beskåret dem. 

De nye skilte, med samme logoer som på 

hjemmesiden og Sportsnyt viser tydelig 

vej, så det nu er en helhed.  Pris knap 5000 

kr. gav vi for skiltene, Danbo sagde god 

for at skiltet måtte placeres på græsplænen 

og frivillige gravede dem i. 

Infotavlen hos Meny giver stadig kvaler. 

Den kører fint her og i Fitnesshuset, men 

de sidste mange måneder og efter at deres 

modem bagpå er blevet stjålet, er der sort 

skærm i Meny. Vi vil arbejde på at få den 

placeret så den kan ses, mens folk venter 

ved kasserne. 

Der er lagt sten på foran garagen, derved 

en renere plads.  

Vi er ved at få renoveret borde bænkesæt, 

der var en del råd, så der er udskiftet en del 

planker. Tak til Erik. 

 Aktiviteter som Fastelavn, papirindsam-

linger, efterår for sjov, julekalendersalg, 

bliver godt modtaget. I 2018 har vi haft det 

højeste antal solgte julekalendere i flere år. 

823. Tak til alle der hjælper ved vores ar-

rangementer. 

Foråret 2018 var vi sammen med Junior-

klubben og frivillige med til at samle 

skrald i byen. Vi startede fra klubhuset og 

gik så gennem gader og stræder, der var 

mange- mange poser med skrald. Det hele 

sluttede med kage og saftevand i klubhu-

set. Tak til Juniorklubben for initiativet. 

Jeg har forhørt mig om vi gør det igen og 

jeg ved nogen er i gang også i Vormark, 

vores strand ser heller ikke godt ud efter 

vinterens højvande? 

 Man kan jo stille spørgsmål ved, om det er 

i sportsklubbens regi, men forening lig 

fællesskab eller ej, hvem går foran- hvem 

gør det? Vi ønsker alle en Ren by. 

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 er med eller ej.  Der-

for er det vigtigt at hjemmesiden er med. 



Tlf. 65 33 13 35 

SVENDBORG 
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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. 

I uge 41 havde Fyns amts Avis lagt redak-

tionen til klubhuset. Det var en god uge, 

både for dem og for byen og os alle. Der 

var meget fokus på området, og siden har 

der flere gange været gode artikler herfra. 

Vi fik sat Hesselager på landkortet, og det 

er ikke så dårligt. 

Mindre godt var det, da skolestrukturen 

kørte på højeste plan. Vi må vænne os til at 

skolen ikke længere har store børn, det er 

skidt og det bliver også en udfordring for 

HfS.  Vi skal tilbyde alle aldre aktiviteter, 

og vi skal arbejde meget mere sammen 

med skolen og vise lærerne, at vi er med 

dem.   

Nye aktiviteter skal vi være åbne overfor, 

vi forsøgte i efteråret at sætte Bekæmp 

alderen med boldspil på som ny aktivitet. 

Målgruppen var folk med eller ovre syg-

domsskavanker. Blodprop, prostata, diabe-

tes, højt blodtryk mm.  

Sådanne nogen folk har vi ingen af her i 

lokalområdet, for ingen kom af sig selv. Vi 

havde snakket med lægerne om ideen og vi 

skulle endelig lave opslag hos dem, de 

ville ikke love at huske, at få det sagt, men 

vi skulle endelig gøre noget ved det,          

men nej- ikke her. 

Anderledes var det med en forhindringsba-

ne på stadion. En OCR bane som vi ser BS 

Christiansen og militæret bruge. Det er 

oppe i tiden, og der er indtil nu kun få på 

Fyn. Initiativtageren er Maj- Britt Nikolaj-

sen, der selv, sammen med flere herfra 

kører langt for at bruge træningsanlæg. 

Formanden/ jeg var tændt på ideen fra før-

ste færd. 

Det var nytænkning, ny aktivitet og lige 

hvad prisen fra Fynske bank Fonden, på 

50.000 kr. jeg fik sidste forår, kunne bidra-

ge til. Hvorfor gå i små sko - nej tænk igen 

at få Hesselager på landkortet.  

Maj-Britt gik sammen med et par mere, 

der var med på ideen.  

Pladsen til redskaberne tænkes placeret fra 

multibanen, over højen, langs banen i bu-

skettet og det trekantede område mod Stig-

bjergvej: Der er blevet tegnet og beregnet 

de sidste måneder og frivillige står klar til 

at hjælpe. Beregningerne på træ er knap 

25. 000 kr.  

Vi har senere været i Ollerup og gennem-

gået den bane gymnastikhøjskolen har til 

uddannelse af eleverne. 

Nytænkning i løbeklubben er Crossløbet, 

der lige er afsluttet, det hører vi mere om 

fra Torben. 

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.  

Det stopper dog når der er gjort klar til 

dem i børnehaven, hvor der også oprettes 

vuggestue. 

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. DGI er organisationen vi 

tilhører og her er der årsmøde den 28. 

marts kl. 19-21 i Vissenbjerg. 

Jeg håber flere vil med. Sidste tilmelding 

er den 18. marts. 

Sportsugen 2018  i uge 31. 

Der blev forsøgt nye tiltag. Hesselager i 

bevægelse, og sponsorcykel og stafetløb 

var på stadion. Begge dele blev godt mod-

taget, og det udvikler vi på. Det var en 

solskinsuge, og i den tørre sommer var det 

fokus på brandfare. Kulgrill blev erstattet  



 www.viggo-nielsen.dk 



af gasgrill og vi havde brandmyndigheder-

ne med til at give råd og vejledning.   

Overskuddet blev ca. 70.000. Tak til alle, 

der bidrager og hjælper i den travle uge. Vi 

vil meget gerne have ideer til ugen. 

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 papirindsam-

linger, julekalendersalg, bager til fastelavn, 

fredagsarrangementer - ja alle der på den 

ene eller anden måde er involveret i for-

eningens arbejde. 

Ved 150års 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 det anden gang den tildeles, beløbet 

er 3000 kr. og jeg vil give Jørgen Elgaard 

Pedersen ordet. 

Inge Marie Holmskov 

HFS ungdomspris 2018 

 

Frederik Iglemose er en dreng der lever og 

ånder for fodbold og han bruger rigtig me-

get af sin tid på at spille fodbold. Frederik 

er en rigtig figther og har et vindergen der 

gør at han altid kæmper, om så det er til 

træning, hvor det gælder om at komme 

først til en bold eller i en kamp hvor det 

gælder om at vinde.  Frederik er kun 9 år, 

men har allerede en god spilforståelse og 

en teknisk kunnen, som man ikke ser hos 

mange af hans jævnaldrene. Frederik har 

også opnået at blive udtaget til Topcen-

tertræning, hvor der tilbydes ekstra træ-

ning, udover den træning de får i hjem-

klubben.  

At Frederik er et stort talent, ses tydeligt 

…. Så selvfølgelig skal Frederik have den-

ne pris. Stort tillykke 

Tillykke 

Frederik 



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.  

 



 

 

Kirsten 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  
E-mail: Frode.Inga.Nielsen@mail.dk 

  

Ruth Christiansen 

Thingsagervænget 14 

5874 Hesselager 29 42 96 73  

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 

Referat fra krocket ved HFS generalfor-

samling. 

Sæsonstart 27-3-18 god aktivitet og vi har 

budt 4 nye spillere velkommen. K1 kursus 

14-15 maj 12 deltagere her af  2 fra Hesse-

lager. Der skulle afholdes K4 kursus her i 

Hesselager det blev aflyst, manglende del-

tagelse. 

Det har været et godt år for Hesselager 

krocket resultatmæssigt 1 fynsmesterskab i 

par i A1,  3 fynsmesterskaber i enkelt-

mandsturneringen B2–C1-C2.  

Nummer 1 og 2 i puljerne B2-C1-C2 og 

nr. 2 i A1 skulle til DM i Skørping 28-7. 

Vi kom hjem med 2 DM i B2-C2. DM i 

par afholdes i Ramløse i gruppe A1 og det 

blev atter til et DM mesterskab. Stort til-

lykke til alle vinderne. 

Klubben afholdt stævne 9-6-18 med god 

tilslutning. Vi spillede i B og  C rækken 

Kirsten og Kaare vandt B række, Emmy 

Møllegård og Peter Hansen blev nr. 2 i C 

rækken. 

16-6 -18 afholdt vi krockets dag med rigtig 

god tilslutning. Klubben har deltaget i 

stævner på Fyn og Ølgod. 

20-7-18 afholdt vi grillaften med rigtig god 

tilslutning og vejret var jo med os igen. 



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.svendborg-apotek.dk 

Hesselager 
Langgade 5  

5874 Hesselager 

Tlf. 62 25 10 03 

 

EGELUND DÆKHOTEL 

v/Jeff Svenningsen 

Autoværksted, MC, Dæk 
www.egelund-daekhotel.dk, tlf. 62253571              

Tangå Møllevej 25, 5884 Gudme 

 

Støt vore annoncører, 

de støtter os 

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


Klubben fik sponsorat  fra Fynske Bank 

på  15000 kr. til indkøb af nye trøjer og 

overtræksjakker og kasketter. En stor tak 

til Fynske Bank. 

9-11-18 blev der afholdt netværksmøde, 

hvor der blev valgt koordinationsudvalg. 

Ruth Christiansen fortsatte og nyvalgt blev 

Kirsten Andersen Hesselager og Erling 

Knudsen Svendborg. De skal være binde-

led mellem klupperne på Fyn til DGI Vest-

jylland 

Vi har haft besøg af  den såkaldte Vild-

mandsklub for at de kunne prøve spillet vi 

havde en god dag. 

Vi afholdt julefrokost 16-11-18 med god 

tilslutning og godt humør. 

Vi har erfaret at træerne på pladsen skal 

skæres ned . Det kunne vi godt været ble-

vet orienteret om når så stor en beslutning 

bliver truffet .Vi er også en del af HFS. 

Vi fik for nogle dage siden at vide at Kaare 

Nordam var død. Jeg vil bede forsamlin-

gen rejse sig. Tak  

 

Frode Nielsen. 

Tak til Gerhard Andersen. 
Gerhard har efter 21 år, som udvalgsmed-

lem og kasserer for krocket afdelingen 

valgt at stoppe, og det har vi fuld forståelse 

for.  At du blev valgt til kasserer var helt 

naturligt, da du i rigtig mange år havde 

været kasserer i Hesselager f. Sportsklub-

ber. 

 Vi vil hermed benytte lejligheden til at 

sige dig en stor tak for alle årene, for de 

beslutninger og aktiviteter vi altid var eni-

ge om at gennemføre, du var altid velfor-

beredt til møderne, og ingen var i tvivl om, 

du havde styr på regnskabet. 

Tak for din måde at være på som menne-

ske, den lune jyske besindighed, du altid 

udstråler, er vi mange der kunne bruge. 

Vi siger tak for godt samarbejde, og ønsker 

dig et fortsat godt otium, håber at vi i en 

hel del år må møde dig i klubhuset og må-

ske også på banerne. 

 

Peder og Svend Aage. 

Den 15.2-19 modtog vi meddelelsen om at 

Kaare Nordam var afgået ved døden. Kaa-

re var kendt som en meget seriøs spiller. 

Selv her i sommer hvor det kneb med  luf-

ten blev han ved, selv om han mange gan-

ge måtte støtte sig til sin kølle. Han var en 

god kammerat altid i godt humør trods alt. 

                                                            

Ære være Kaare Nordams minde. 

 

 

Den 8-1-19 blev der afholdt aktivitetsmøde 

her i Hesselager hvor sommerens aktivite-

ter blev planlagt. 

Aktivitetskalenderen er hængt op på tav-

len.  

Der er K 2 kursus i Hesselager 13-14 Maj 

H 4 kursus afholdes på Stevns 24-25-Maj. 

Vi afholdt vinterfest 15-2-19 med en rigtig 

god stemning folk snakkede så det var en  

lyst, det var rigtig godt. Der blev afholdt 

generalforsamling i HFS tirsdag d 19-2-19. 

Gerhard Andersen ønskede ikke genvalg. 

Kirsten Andersen  blev valgt ind.  

Vi byder Kirsten velkommen. 

 

Sæson start  

               Tirsdag d. 26-3-19 Kl.   9.30. 

               Torsdag d.28-3-19 Kl. 13.30. 

               Søndag d. 31-3-19 Kl. 13.30. 

                                                      

  

Vel mødt. På udvalgets vegne.       

Frode Nielsen. 



Gartnervænget 10 . Hesselager 



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 

Tlf.:   62 25 19 47 

E-mail: hen@post7.tele.dk 

Anna-Katrine Markvardsen 

Tlf.:   62 25 15 31 

Mobil:   22 63 40 76 

E-mail: annak5874@gmail.com 

 

Sandra Ankerstjerne 

Mobil:    61 66 90 88  

E-Mail: sandramonks@hotmail.com 

 

Pia Ørnegaard Vinding 

Mobil:   61 31 75 32  

E-mail: piapubs@post.cypercity.dk 

 

Dorthe Andersen 

Mobil:   61 67 02 90  

E-mail: dorthe-andersen@hotmail.com 

Årets gang i gymnastikudvalget: 

 

Endnu et år er gået og gået godt. 

Der blev afholdt gymnastikopvisning søn-

dag, d. 26. marts kl. 14.00 

En dejlig dag hvor alle gav hvad de kunne 

og det var bestemt ikke så lidt! Vi havde 

besøg af ”De seje” (pigeholdet fra GS 

Gudme) og powertublerne. Her var lige 

ved vi havde taget munden for fuld, men 

med lidt omrokering blev der plads både til 

deres springbane og publikum.  

Forældre havde sørget for lækre kager til 

kaffen og børn og voksne havde en dejlig 

dag.  

Også i 2018 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.  

Sommergymnastik 2018 blev der ikke no-

get af, og derfor ingen gymnastikopvisning 

til sportsugen – til gengæld var vore børne-

zumba- dansere klar til at give opvisning 

og de gjorde det godt. 

Den nye sæson kom godt i gang. Voksen-

gymnaster/motionisterne er som sædvanlig  

de mest flittige helt fra start. Dog ikke vo-

res nye tiltag ”Bold i bevægelse”. Holdet 

var et tilbud til personer med hjerte -kar 

sygdomme, diabetes, prostata/raske efter 

kræftbehandling. Der var mulighed for at 

spille floorball med blød bold eller spille 

bordtennis. Det kom slet ikke i gang ☹  

Børnene kom også hurtigt i gang, både på 

de kendte hold og vores nye tiltag: Hockey 

for de lidt ældre børn! 

 

Det var lidt om årets gang fra gymnastikaf-

delingen.  

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, hjælpeinstruktører 

og forældre ja alle der i øvrigt er parate til 

at hjælpe med det ene eller det andet, når 

der er brug for det. 

 

Husk: Gymnastikopvisning er  

lørdag, d. 30. marts 2019  



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  



Hesselager 
Løb og motion 

 
Formand Torben Aagaard 

Vormark Bygade 21,  

5874 Hesselager +45 61 67 10 13 

mail.aabu@mail.dk 

 

Torben Christensen 

Hvenemosevej 17,  

5874 Hesselager 

 

Merete Edfort Andersen 

Knarreborg Møllevej 16,  

5883 Oure 

 

 

Karin Buus Aagaard 

Vormark Bygade 21, 

5874 Hesselager 

 

 

Facebook ansvarlig 

Opvarmning / intervaltræning: 

Jacob Tanne  20 10 14 93  

Beretning for Hesselager Løb og motion 

2018/19 

Så er der gået endnu et år i løbeklubben. 

Og igen et år med pæn opbakning. Vi er 

pt. 26 medlemmer deraf er knapt 20 aktive, 

en lille tilbagegang i forhold til sidste år. 

Vi forsøgte i okt. med et indlæg i Ugeavi-

sen Svendborg, samt opslag på facebook, 

at få nye ind i løbeafdelingen men uden 

resultat. 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/p-pladsen ved 

Hesselagergård, med det til fælles at kom-

me ud i naturen og løbe os en tur for at 

holde os i form.  

Siden sidste generalforsamling, har løbe-

klubbens medlemmer igen været til 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 

igen i år 8 her fra tilmeldt til alle 10 løb. 

De afvikles forskellige steder rundt om på 

Fyn. 17 marts afvikles det sidste crossløb 

på voldene i Nyborg.  

Pt. Har vi en der ligger nr. 2 i sin alders-

gruppe så om alt går vel de sidste 2 løb får 

hun sølv om halsen i Nyborg d. 17 marts. 

Hesselagergårdsløbet i 2018 der skulle  

afvikles d.27 maj, måtte aflyses pga. 

manglende tilslutning. I stedet blev det 

flyttet til sportsugen, som et familieløb/ 

vandre tur som tiltrak flere deltagere end 

forventet. Det var jo godt for HFS. Sport-

sugen bød også på sponsorløb. Det var en 

super oplevelse at deltage og på den måde 

være med til at samle penge ind til HFS. 

Der er så utroligt mange løb rundt omkring 

i landet, at man kan vælge og vrage efter 

forgodtbefindende, og det er gået ud over 

tilslutningen for rigtigt mange løb. 

Men nye løb med oplevelser som Kron-

prinsløbet i 2018, det var en succes, og vi 

var da også godt repræsenteret, og havde 

en fin dag i Odense. Der var endda 4 fra 

klubben i København for at opleve løbet 

der over.   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 kommende løb, træninger etc. 

11juni 2018 holdt vi vores årlige grillaften, 

i Torben Sæderups sommerhus. Det var en 

fin aften i deres sommerhusgarage. Tak 

fordi I vil lægge sommerhus til. Også tak 

til Eigil som igen var chefkok.  

I nov. Holdt vi vores julefrokost her i klub-

huset, også her en tak til jer som stod for 

det. 

mailto:mail.aabu@mail.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 
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Mandag før jul, afviklede vi biatlon på 

skydebanen. Vi var 13 der løb og Susanne 

Jensen vandt. Tak til Erik og Renè Vogn 

for jeres hjælp på banen.  

I søndags var vi så værter for 8. afdeling af 

crossløbet. Det blev som de fleste ved, 

afviklet i Lundeborg og Purreskoven. Det 

blev en succes. Vejret var tørt mildt og let 

vind fra sv. Så selve afviklingen af løbet 

forløb uden problemer. Der var samlet ca. 

500 til start (ca. 350 til at løbe 2 runder a 

3,9 km og 150 til at løbe en runde) Vi var 

11 mødt op lørdag eftermiddag, til af-

mærkning af ruten samt div. forberedelser 

og ca. 25 søndag til kaffebrygning, serve-

ring af kage under ledelse af Susanne og 

Torben C., p vagter, rutevejledere og læge 

dgi folk osv. Deltagerne var efterfølgende 

positive over afviklingen og ruten, selv om 

flere nok syntes ruten var hård. Men halv-

delen løbes jo også i sand, og det er noget 

der trækker `tænder ud`. En kæmpe tak til 

Jacob Tanne, Bent Skovshoved og Per 

Godske i styrgruppen, men især Jacob 

Tanne for det kæmpe stykke arbejde, han 

har lagt i planlægningen. Men også alle jer 

der hjalp til op til og på selve dagen. Især 

vil jeg nævne Claus Foli for at redde ruten 

i januar da stormfloden lukkede Viebæk-

ken og det hele var oversvømmet. Så kom 

du, og i samarbejde med kommunen, fik 

styr på udløbet med minigraveren. Tak for 

indsatsen Claus.   

Lige nu glæder vi os over at dagene læn-

ges, og ser frem til mandag d.1. april. Da 

starter sommersæsonen med løb fra p-

pladsen ved Hesselagergård om mandagen. 

Jeg vil her gerne sige tak til Hesselager-

gård skovvæsen for at lade os benytte jeres 

skovveje og stier.  

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 

  

Jeg vil her gerne sige tak til Hesselager-

gård skovvæsen for at lade os benytte jeres 

skovveje og stier.  

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 

 

Så er foråret godt på vej. 
Vi starter sommersæsonen fra mandag d.1 

april. Med træning mandage kl. 17.30 fra p

-pladsen ved Hesselagergård. 

Og fra klubhuset fortsat torsdage kl. 17.30. 

Denne vinter der har vist sig fra den milde 

side har budt på fine træningsmuligheder 

næsten alle træningsaftner. 

8 har været tilmeldt crossløbene der afvik-

les 10 steder rundt om på Fyn. 

Vi var værter for det 8 løb der blev afviklet 

i Lundeborg d. 17 feb. Se mere i beretnin-

gen fra løb under generalforsamling. 

Alle der har mod på at komme ud og røre 

sig i hyggeligt selskab sammen med os og 

med løbe/lunteture i naturen er velkom-

men. 

Vel mødt 

Torben Aagaard 



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 

 

 

 

    



 

Søren Albjerg 

5700 Svendborg 24 25 56 10  

albjerg.soren@gmail.com  

 

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 

også den positive atmosfære, og har lyst til 

at komme lidt oftere. Her har vi igen fået 

børneskytter, som forhåbentligt har talentet 

til at opfølge de tidligere topresultater fra 

vores børnepistolskytter. 

Men den største fremgang, har vi hos bør-

neholdene på riffel. Her kiggede vi en eks-

tra gang, til den første træning. Hele vores 

opholdslokalet var fyldt med forældre og 

børn, som ville prøve det her skydning.. 

Så måtte vi være lidt kreative, for vi havde 

”kun” regnet med 3 hold i vores tidsrum 

fra 17.00 – 19.00 – Nu havde vi pludselig 

skytter til 4, ja faktisk 5 hold! 

Løsningen blev, at få holdene til at over-

lappe hinanden, så vi havde teori/opvarm- 

ning i opholdslokalet, imens det forrige 

hold skød på banen. Så kunne det lykke-

des, samtidig med lidt fleksibilitet fra seni-

orholdet, som måtte rykke deres træning 

lidt. 

Men de 4 hold er godt fyldt ud – vi havde 

håbet på 7 skytter pr. hold, til vores 7 ba-

ner, men er endt 

med 8-9 skytter pr. hold, men det plejer at 

gå fornuftigt, da der næsten altid er afbud 

pga. sygdom, spisegrupper mv. 

Niveauet er også rigtigt højt på de fleste 

hold, selv nye skytter skyder 197-198 po-

int.  

Årsberetning skytter 

2018/19 
 

Afslutningen på sidste år sæson bød på - 

traditionen tro, en omgang bowling med 

børneholdene. 

En hyggelig aften, hvor energi og støjni-

veauet er lidt højere, end det plejer på sky-

debanen. 

For vores ungehold havde vi afslutning en 

uge senere, hvor vi indkøbte en omgang 

pizzaer, og hyggede os i vores egne loka-

ler. 

Efter sidste års flotte skydninger, havde 

DGI fået øjnene op for Jamie Ormstrup. 

Han var blevet udtaget til at deltage på 

DGI Fyns landsdelshold til DM i Vingsted. 

Jamie leverede flotte resultater og fik indv. 

2 Stk. Top 10 placeringer i BK3. Det var 

ydermere hans første gang i Vingsted, så 

rigtig flot gået! 

Landsdelsholdet han var med på, vandt en 

flot Sølvmedalje på 15m Riffel – de var 

tæt på i Luftriffel, her blev det til en 4. 

plads. Sidste sæsons tilgang af medlemmer 

har vist, vi er inde i en positiv kurve for 

medlemsvækst. 

Vores familiehold om Tirsdagen, her er 

banerne fuldt booket fra 18.00 – 19.00, 

efterfølgende kommer pistolskytterne, og 

her er også godt gang i den. De mærker   



Murer 
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Det bevirker at hvor vi før måske havde 1- 

2 på holdet som skød i det niveau, så har vi 

nu 5-6 skytter som har topniveau. Det be-

tyder meget for skytternes udvikling til 

træning, hvor de nu skal levere en koncen-

treret omgang skydning for at blande sig i 

toppen. Det har også resulteret i mange 

topplacering ved de 3 stævner vi har delta-

get i. I skrivende stund er vi også ved at 

planlægge hvem der har niveauet til at 

deltage ved DM, hvor vi regner med at 

køre en bilfuld eller to til Vingsted, og 

dyste mod landets bedste skytter. 

Riffeseniorerne skyder igen deres traditi-

onsrige ”Hyggeskydning”, hvor de besøger 

4 foreninger i lokalområdet – Garderfor-

eningen i Ollerup, Brændeskov, Tved og 

Hesselager. 

Netop afholdt i Hesselager, havde vi for-

nøjelsen af 18 skytter fra de 4 foreninger, 

som lagde vejen forbi til en omgang skyd-

ning, og efterfølgende socialt samvær, med 

kærlige mobberier, gamle skytte historier 

og kaffe/kage. 

Til slut skal der lyde en stort TAK til skyt-

teudvalget for viljen til at udvikle og frem-

me skydningen i Hesselager, og ikke 

mindst TAK til Instruktører/Trænere på 

Børneholdene hvor 5 frivillige trofast 

møder op Onsdag efter Onsdag. Uden jer 

ingen børnehold! 

 

På udvalgets vegne - Renè Vogn 

 

Sæsonen 2018/2019 har beriget os med 

mange nye børneskytter på riffel holdene. 

Der er stor entusiasme og iver efter at del-

tage i stævner. I efteråret deltog vi med 12 

børne og unge skytter i Storebæltstævnet. I 

klassen BK3-luftriffel besatte vi 8 af de 10 

første pladser. En førsteplads og anden-

plads i de 2 skydninger blev besat af en 

skytte der kun havde deltaget i 5 trænings-

aftner inden. Så flot. Vi har også deltaget i 

et julestævne og et vinterstævne. Her var 

tendensen den samme. Hesselager  

forenede Sportsklubber er dominerende i 

børneklasserne luftriffel. 

De mange nye børneskytter kommer fra 

hele Stokkebækskolens opland og nogle 

sågar fra Skårup og Kværndrup. 

Med de mange nye skytter skal der tænkes 

nyt. Vores juleafslutning blev afholdt med 

forældre og skytterne konkurrerede i mak-

ker skydning, hvor en skytte tager sigtet og 

en anden styrer aftrækket.  Efter skydnin-

gerne blev der hygget med forældrene og 

æbleskiver. Makker konkurrencen gentog 

vi med senior holdet der i julens anledning 

blev sat i makkerpar med ungdomsholdet. 

Også her blev der efterfølgende hygget 

med æbleskiver og juleguf. 
Ulrik Dissing er trådt ud af Skytte udval-

get. Tak Ulrik, for din indsats. 

Søs. 



 
 
 

                                                                                                                           
 

 

 

 

              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 . 

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                                                                     



Vinterens sæson er ved at være slut for 

skytterne. Men hvilken sæson - aldrig har 

vi set så mange børn på vores hold, det har 

til tider givet lidt hovedpine med at få 

skytterne placeret, så der ikke har været for 

meget ventetid. Men takket være vores 5 

fantastiske børnetrænere, så har der altid 

været god stemning, og vi har set individu-

elle præstationer i topklasse. 

Frem mod de kommende DM'er har DGI 

Fyn også fået øje på vores dygtige skytter. 

I skrivende stund er 4 af vores pistolskytter 

udtaget til at repræsentere vores landsdels-

hold fra Fyn. 

Mon ikke der er et par riffelskytter, som 

også bliver udtaget inden længe. 

De har i hvert fald vist, at de er stærke på 

luftgevær. 

D. 02 marts deltager Anna Jacobi ved 

Fynsstævnets finale, hvor de 10 bedste 

børne luftskytter deltager. 

Vi må håbe, hun hjemtager en topplacering 

og evt. en medalje. 

I starten af februar var "hyggeskytterne" på 

besøg - det er 4 foreninger i lokalområdet, 

som skiftevis besøger hinanden. Der var 

flot fremmøde med 18 deltager, som selv-

følgelig gik efter, at have det højeste resul-

tat - men det sociale er ligeledes i højsæ-

det, da der sluttes af med hygge, kaffe og 

rigelige mængder kage. 

I sæsonens løb har vi prioriteret at deltage i 

mange stævner. Vi har været i Nyborg til 

Storebælts stævne, i Svendborg til Jule-

stævne, og afslutningvis i Lunde i jan. 

Der har været stor opbakning til at deltage, 

fra både riffel og pistolfolket. 

Vi har i den grad gjort os bemærket på 

resultatlisten, hvor skytterne har indtaget 

mange 1. pladser. For riffelbørnenes ved-

kommende, har der også været stor variati-

on i medalje modtagerne. Det er fantastisk 

at flere forskellige skytter, opnår at skyde 

sig til præmier. 

Vi håber jo selvfølgelig på, at se så mange 

gengangere til næste år, hvor vi forventer, 

at have skaffet midler til at udstyre vores 

riffelbørn med nye skydejakker. 

 

Skulle der være nogle, som har lyst til at 

snuse til skydningens kunst, så stiller vi 

skydeteltet op til sommerens Sportsuge. 

 

God sommer.. 

Vi er klar igen til september 

De 200point, er skudt af Anna Jacobi til 

Lunde stævnet!  



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 2018 

19-02-2019 

 

I 2018 har 144 medlemmer i alderen fra 5 

år til 65 år, været aktive i fodboldafdelin-

gen. I løbet af 2018 har næsten alle fået 

oprette det lovpligtige fodboldpas. Kontin-

gent opkrævningen kører via hjemmeside 

CMS. Medlemmerne opretter en aftale 

med nets ”kortbetaling” og er selv ansvar-

lige for at afmelde aftalen, hvis det utæn-

kelige skulle ske at de imod al forventning 

vil stoppe med at spille bold i Hesselager. 

 

Alle hold tilbydes træning fra 1 til 3 gange 

om ugen, U7, U9 og U10 spiller stævner, 

fra U12 spilles der turnering med kampe 

næsten hver uge. De weekenderne hvor der 

afholdes stævne på Hesselager stadion er 

kiosken åben, dette for at sikre en god op-

levelse for alle der kommer til fodbold i 

Hesselager. Ungdomskampe og stævner i 

Hesselager dømmes og ledes af egne 

kampledere og dommere.  

I denne vinter har U9 til U16 haft mulig-

hed for at spille indefodbold i hallen på 

Øster Åby friskole. Her har der været lagt 

vægt på fodboldspillet futsal.  

. 

Alle hold er velkommen til at spille ude 

hele året og bruge multibanen. U7 har igen 

spillet på Hesselager Skole i vinterperio-

den. 

Sidste vinter deltog 5 hold fra Hesselager i 

Lalandia cup, i år den 2-3 marts rejser 10 

hold fra Hesselager Fodbold afsted til om-

rådet omkring Billund.  

 

Vores ældste piger U16 var i efterårsferien 

på en fantastisk fodboldrejse til Italien. 

Limone cup som afvikles lige syd Garder-

søen. Det har været et kæmpe arbejde at 

skaffe midler og de har alle arbejdet hårdt 

med at skaffe penge til turen. Jeg havde 

selv fornøjelsen sammen med min familie 

at rejse med til Italien og besøge pigerne 

og se kampene, en stor oplevelse. Tak til 

alle som har bakket op om turen og givet 

pigerne en minderig tur, de med stor sand-

synlighed, vil huske resten af livet. 

 

Senior fodbold blev igen en del af klubben 

hvor Nickolas Dissing har virket som træ-

ner for en dejlig gruppe unge mænd, som 

udstråler positiv energi, det smitter af på 

alle os andre. 

I april havde vi FODBOLDSTART for at 

tiltrække nye børn og det virker. 



I sportsugen blev der afholdt fodboldskole. 

Dygtige trænere fra egne rækker og rekvi-

sitter fra DGI, skabte en god dag på Hesse-

lager Stadion.  

Ved sponsorcykelløbet i sportsugen var 

der mere holdånd, da det fra i år har været 

muligt at køre penge ind til ens eget hold 

og til foreningen 50/50. En god aften på 

stadion. 

Christian Dirksen og Robin Jansen har 

igen i år afholdt fredagsbar og fredagshyg-

ge for børn. Christian stiller også gerne op 

til holdarrangementer, hvis de har brug for 

hjælp.  

Preben Rasmussen er kommet godt igen-

nem et sygdomsforløb, som har krævet 

meget hvile og genoptræning. Godt at se 

dig tage fat igen. 

Der er taget en beslutningen om, at frem-

over skal alle børne- og ungdomsspillere 

selv indkøbe kampsæt. Der er indgået afta-

le med Sporten i Svendborg om levering. 

Fynske Bank yder støtte, så kampsættet 

kan købes for 350 kr. 

Her i vinter er der indgået et klubsamarbej-

de med Skårup. Deres piger kommer til 

Hesselager og vil især indgå på U14 hol-

det. Vi byder velkommen til spillere og 

forældre fra Skårup. 

Tiltag i 2019:  

Trænerudvikling  

Målmandstræning ved Jesper Tanghus 

Arbejde på at få nyt lysanlæg. 

Arbejde på bedre baneforhold året rundt  

Rekrutterer nye spillere 

Til slut i min beretning vil jeg gerne sige 

en stor tak til alle vore spillere, trænere, 

hjælpere, forældre, udvalg, Kurt som gør 

rent, når vi igen har svinet, Ole som holder 

baner, Claus Foli som stiller op med ma-

skineri, 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 

HFS Lederpris 2018  

 

Heidi Bech, i daglig tale Futte. 

 

Jeg ankommer ofte til klubhuset, der står 

din store skoda med reklameskiltene på. 

Det varme for så ved jeg at der er nogle 

heldige børn, der bliver trænet af en per-

son, som lever sig ind i fodbold-universet. 

Du giver dig fuldt ud, det kan vi alle høre. 

Hver uge træner du U9 drenge sammen 

med Signe, derudover er du ”Hønemor” 

for alle pigerne i klubben, de kan komme 

til dig, hvis der er brug for en pigesnak, du 

fungerer som holdleder. Du skaber sociale 

bånd ved at sætte krav til spillerne, forek-

sempel at man selvfølgelig går i bad efter 

træning. Du planlægger fællesspisning for 

både spillere, søskende og forældre. Over-

natning i klubhuset eller andre sted har 

givet mange gode oplevelser. 

Du strækker dig til det yderste, for at der er 

rum og plads til alle. Hvis noget ikke er 

som det skal være, er du god til at gøre 

opmærksom på problemet og gør noget 

ved det. 

I det forløbne år har du ydet en ekstraordi-

nær indsats for, at turen syd på til Italien 

kunne hænge økonomisk sammen, med en 

egen betaling på blot 500 kr. 

Tak Futte og tak til din familie.  

Årets leder 2018 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fproject-tideas.com%2Fimages%2Fclipart-wm-pokal-11.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fproject-tideas.com%2Fclipart-wm-pokal.html&docid=7xuUVZ6DA3vntM&tbnid=r4dzFS4UW_6oeM%3A&vet=10ahUKEwiisaXGxdzgAhWa6KYKHRdoCo0Q


Beretning Stavgang 2018 
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.  

Vi gør meget ud af, at finde nye stier og 

her er nettet et godt værktøj, ligesom små 

pjecer udgivet af kommunen eller andre.  

Den solrige og tørre sommer har givet 

mange ture langs vandet, først sidst på 

sommeren blev skovstierne med læ og ikke 

mindst i efterårsfarver det rette element at 

gå i. 

Der har været enkelte længere ture med 

madpakke. Tur til Brahetrolleborg og Ege-

skov mølle med rundvisning og tid til 

madpakken var en oplevelse. Vi så hvor-

dan  melet blev til på Egeskov mølle og  

mange købte med hjem. 

Turen på Øhavsstien med udsigt til de små 

ubeboede øer i Det sydfynske øhav skal 

ses og opleves. I Fjællebro lystbådehavn 

sad vi og spise madpakken og kunne nyde 

det gode vejr. 

Vi kan være mange flere, og det kan anbe-

fales, så kom glad til stavgang. 

En tilbagevendende oplevelse er vores 

hjælperdage som vinplukkere hos Benny 

Grested på Tangå Møllevej. 

I år plukkede vi efter den fantastiske som-

mer 5-6 ton flotte druer, det dobbelte af 

2017 den  regnvåde sommer. 

Det er en god oplevelse - belønningen er 3 

flasker af hans vin, samt lækker forplej-

ning. 

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. 

Vedrørende sæsonstart: 

Hold øje med hjemmeside, infotavler og 

infoskab 



Stavgang Ny sæson! 

 

Når bladet udkommer er vi allerede inde i 

første forårsmåned og ser frem til igen at 

komme ud i den smukke natur, hvor alt 

skyder op, fuglene synger og solen varmer. 

 

Onsdag den 20. marts  

kl. 9,30 ved klubhuset. 
 

STAVGANG GIVER DOBBELT SÅ 

GOD MOTION 

 

Nej, vi har ikke glemt skiene! Nordmæn-

dene, finnerne og svenskerne elsker det, og 

nu er det danskernes tur til at gå stavgang. 

Læs her, hvordan du effektivt træner stav-

gang. 

 

Du har sikkert set dem: ivrige motionister, 

der i højt gear spankulerer med svingende 

skistave i hænderne og et fast blik i øjnene. 

Med et overbærende smil på læben har du 

formodentlig også tænkt: De har vist glemt 

skiene! Men du kan roligt tørre grinet af, 

snøre sportsskoene og fatte et sæt  

walkingstave, for stavgang - eller Nordic 

walking, som motionsformen kaldes - er 

ultra effektiv træning. Faktisk så effektiv, 

at man i forhold til gang uden stave næsten 

kan fordoble energiforbruget, hvis man går 

rigtig seriøst til værks med stavgang, viser 

undersøgelser. 

 

Takket være stavene bliver pulsen højere 

og kalorieforbrændingen øges, fordi musk-

lerne i armene aktiveres og bruges til at 

skubbe kroppen fremad. Samtidig udmær-

ker stavgang sig ved at være konditions-

træning, hvor alle kroppens muskler er i 

aktion, og ydermere er stavgang skånsom 

træning for kroppens led i forhold til fx 

løb. Det er kontante budskaber, man allere-

de har fået øjnene op for i bl.a. Sverige, 

Norge og Finland, hvor stavgang nærmest 

er en folkesport. 

 

Med til stavgangens hastige udbredelse 

hører, at stavgang er for alle - uanset alder 

og formkurve. Og det er motion, som kan 

dyrkes året rundt. Mangler du stave første 

gang så kontakt HfS, Søster Holmskov 

62251960 



Lady Walk i Odense  

den 31. maj 2019     
 

I 2018 deltog 4532 kvinder i Odense, heraf 

20-25 fra HfS flest fra Pilatesholdet, men 

det er jo for alle.  

Er du interesseret 

kontakt Ann Strandhauge på  

tlf. 23405746, 140 kr.  

til t-shits skal betales på mobilpay ved 

tilmelding og størrelsen på blusen opgives. 

Man kan også selv tilmelde sig. 

 

Så er det tid til at tilmelde sig Ladywalk 

2019 i Odense! 

Danmarks største motionsevent for kvin-

der. 

 

Tilmeld dig Ladywalk, du får en dejlig 

aften fyldt med oplevelser, venindetid og 

skønne minder. 

Tag din veninde, nabo, kollega eller datter 

i hånden på den 7 eller 12km. lange rute 

i den smukke natur og skab nogle ufor-

glemmelige stunder sammen.  

Program for dagen: 

15.30 Åbning for udlevering af T-shirts og 

rygposer 

18.00 Velkomst og velkomsttale 

18.10 Opvarmning og overrækkelse af 

pokaler til de 3 største hold 

18.30 Start 

 

Tilmelder du dig inden den 29. april 2019, 

vil du modtage årets T-shirt samt rygpose. 

 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 

aften i Odense. 

Tilmeldingen er åben. 



Forhindringsbane OCR bane  

i Hesselager. 
 

OCR er seriøs leg, der kan overføres til 

livets udfordringer. OCR står for Obstacle 

Course Racing 

En typisk bane til et OCR-løb består af 20-

50 forhindringer og selve ruten strækker 

sig over 5 kilometer og opefter. Ruterne 

varierer både i sværhedsgrad, antal. 

Hvem bestemmer over stadion? 

En SMS tikkede ind på min telefon, og jeg 

tænkte: Hvad nu? Hvad er der sket? Og 

meget mere. Jeg svarede, at det gjorde 

bestyrelsen i HfS. Hesselager Stadion er 

privatejet af HfS 

SMS sen var fra Maj-Britt. Jeg ringede op 

og spurgte ind til spørgsmålet. Jo, hun hav-

de været på sportspladsen, og udtænkt, at 

der kunne nemt placeres redskaber til en 

OCR bane, så behøvede hun og de andre 

hardcore kvinder og mænd fra Hesselager 

og omegn ikke køre til Stige Ø eller  

Odense universitet for at træne og præstere 

over for dem selv at : Jo større opgaver  

kroppen udsættes for, jo større tilfredsstil-

lelse giver det. Løbene ligger som oftest på 

Sjælland eller Midtjylland. 

Men hvordan får vi økonomi til det, var 

Maj-Britts næste spørgsmål. Vel vidende 

at det er sparetider. Her  kunne jeg med 

glæde sige, at det ville kunne lade sig gøre 

ved at bruge af Fynske Bank Fondens pris, 

på 100.000 kr der blev mig tildelt i foråret 

2018. Prisen fik jeg lov at dele mellem 

HfS 50,000 kr. til nye aktiviteter, og Stok-

kebæk vinterbadere 50.000 kr.   

Vi har alle set B.S.Christiansen tæske 

rundt med en flok, der skulle have mere 

selvtillid og viljestyrke, samt unge rekrut-

ter der skal så meget igennem før de er 

modne mænd i militæret. Var det det Maj-

Britt tænkte på – ja faktisk. 

Man bliver varm om hjertet når nogen i 

den grad går foran. Der er i skrivende 

stund, lavet en masse tegninger og bereg-

ninger på materiale af træ og der er frivilli-

ge der står klar til første spadestik. 

Vil Du høre mere om projektet,  være med 

kan Maj-Britt Nikolajsen kontaktes på 

22747293 

Maj- Britt på opgave og “kaptajn “ for initiativet  



Forhindringsbane OCR – bane 



Min deltagelse ved Årets  

Generalforsamling i Hesselager fS  

var en meget positiv oplevelse. 

 

der blev afviklet i Hesselager Klubhus, 

tirsdag 19. februar blev for mig en meget 

positiv oplevelse at deltage i – med pænt 

fremmøde af 40 aktive medlemmer, besty-

relsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer, 

hvilket vidner om et stort engagement og 

sammenhold i lokalområdet. 

Såvel bestyrelsens beretning ved formand 

Inge Marie Holmskov, samt de enkelte 

udvalgsberetninger: skydning ved Søs i 

formand René Vogns fravær, Gymnastik 

ved formand Helen Hansen, Løbeklubben 

ved Torben Aagaard, Fodbold ved for-

mand Jørgen Elgaard, Krocket ved for-

mand Frode Nielsen, stavgang ved Inge 

Marie Holmskov gav alle et meget fint 

indtryk af de mange aktiviteter i HfS i 

årets løb, ligesom de mange fælles aktivi-

teter i årets løb, med bl.a. fastelavn, salg af 

julekalendere, afvikling af den årlige sport-

suge i uge 31. Foreningens kasserer Annet-

te Pedersen aflagde et flot regnskab og 

aftenen sluttede med valg til bestyrelse og 

udvalg, hvor der ud over enkelte udskift-

ninger stort set var genvalg over hele lin-

jen. Som ny person til hovedbestyrelsen 

valgtes Johanne Holmskov, – det er altid 

dejligt når ungdommen er klar til at gå ind 

og påtage sig ansvar og opgaver i fore-

ningsarbejdet, så alt mulig held og lykke 

med arbejdet til Johanne.          

 

Under eventuelt lykønskede undertegnede 

Inge Marie Holmskov med Fynske Bank´s 

ildsjælepris, der blev overrakt ”Søster” i 

forbindelse med Fynske Bank´s aktionær-

møde i 2018, meget flot men også fuldt 

fortjent for hendes store indsats og virke, 

dels i HfS men også for lokalområdet i 

Hesselager på flere fronter.     

Derudover kunne jeg som formand for 

Sport og Idræt i Svendborg glæde mig 

over gode indholdsrige beretninger fra 

såvel bestyrelse som udvalg, der vidner om 

et stort engagement, samarbejde og udvik-

ling i Hesselager forenede Sportsklubber. 

Det er samtidig med til at fastholde et højt 

medlemstal i foreningen, såvel under som 

over 25 år. Det er mit håb, at det må fort-

sætte også i mange år frem i tiden til stor 

glæde for såvel medlemmer som lokalom-

rådet i Hesselager.             

 

Med venlig hilsen 

Preben Juhl Rasmussen 



Velkommen til Hesselager sogn,  
 

hvor dette blad omdeles til de ca. 800 hus-

stande. 

Bladet lægges i alle postkasser af frivillige 

fra Hesselager forenede Sportsklubber. Det 

er krocketafdelingen der står for omdelin-

gen. Tak. 

Er man tilflytter til området er man vel i 

sagens natur nysgerrig efter at høre og få 

noget oplyst om, hvad der sker. 

Sportsnyt, klubbladet bringes 4 gange om 

året. Hvad vi er i gang med og hvad vi har 

lavet. Hvilke arrangementer der tilbydes 

og ikke mindst hvilke aktiviteter og idræts-

grene klubben byder ind med. 

Vi er altid åbne for nyt og arbejder for at 

det er muligt at få motion og idrætsglæde i 

klubben, uanset det er en børnefamilie, 

singler, eller beboere i en af vore ældre-

venlige boliger. Alle er velkommen i klub-

ben. 

Se forrest i bladet navne og tlf. numre på 

bestyrelsen. 

HfS æresmedlem rundede for leden sin  

90 års fødselsdag 

 

Stort tillykke til Svend Åge Vistisen 

 

Billedet er i en af de situationer som vi 

møder Svend Åge på krocketbanen, men 

det kunne også være mange andre steder. 

Til gymnastik, i fitnesshuset, i festlige lag, 

og altid imødekommende og lyttende. 

Han har siden 1959 været en HfS mand, 

der aldrig siger nej, hvis et ja er muligt, 

Hvilket billedet også viser, er han en del af 

forsiden på HfS hjemmeside fra 2016 



Foråret indbyder til oprydning og ren-

gøring, både inde og ude. Ude i det åbne 

landskab, på gader og stræder ligger der 

skrald og papir flyver rundt. På stranden 

er det skyllet op, og hvem skal fjerne det. 

Dem der har efterladt det, gør det ikke, 

det offentlige har ikke ressourcer og så 

bliver det liggende. 

Affaldsindsamlingen: Befri naturen for 

affald finder sted den 31. marts . Skoler-

ne samler fra 25-29 marts. 

I 2018 var det juniorklubben der gik for-

an. Robin Jansen og Maj-Britt Nikolajsen 

fik børn, forældre og bedsteforældre 

med. En fredag fra kl 14-16, plastsække-

ne blev udleveret og samlet ind ,fra klub-

huset og her slyttede det hele med kage 

og saftevand. Tak til juniorklubben. 

Man kan jo stille spørgsmål ved, om det 

er i sportsklubbens regi, men forening lig 

fællesskab eller ej, hvem går foran- hvem 

gør det? Vi ønsker alle en Ren by. 

I 2019 er der også planlægning i og 

omkring Vormark, og derved kan hele 

lokalområdet være fælles om indsam-

lingen. 

At starte forår og sommer op med en 

Ren By, kan være startskuddet til at folk 

vil holde deres fortov fri for græs, mæl-

kebøtter og hvad der kommer, når solen 

står højt på himlen. 

Hold øje med opslag på infotavler, hjem-

meside og facebook. 

Papirindsamling: 
Tak til alle der kommer med papir og sæt-

ter frem ved vejen, når der 4 gange om året 

samles papir. 

I 2018 har det givet 14.865 kr. til klubkas-

sen. 

Ved klubhusets garage står 2 trådkurve, 

hvor der kan lægges papir i til støtte for 

klubben. 

 

 

Samme trådkurve er kun tiltænkt papir og 

absolut  

ikke poser med hunde høm. 

Det kan ikke henstilles nok at tage dem 

med sig til nærmeste rigtige             

skraldespand. 



Indstilling  Rene Vogn  2019 

Bent Neergaards mindepokal tildeles en 

person der gennem mange år har været 

med eller gjort en indsat i foreningen. I år 

vil jeg tilføje bidraget til fællesskabet, det 

er et nyt ord der dækker for ikke kun lige 

den aktive gren, men som deltager bredt i 

foreningens liv. 

Personen begyndte som så mange andre 

som barn at dyrke sin disciplin og voksede 

med opgaven, intet var godt nok! At stå 

øverst på skamlen var målet. 

Men som årene går, bliver også lederarbej-

det for børn en interesse. Det er dejligt for 

en forening når aktive også vil og kan afse 

tid til at være leder enten for børn eller 

andre voksne. Modtageren starter gerne 

bilen når der skal dystes ude. Han gør det 

af glæde og kæmper for gode resultater. 

Modtageren- i år er med sit rolige og vin-

dende væsen med til at skabe et sammen-

hold både på den hjemlige bane og ude 

blandt konkurrenter. 

 

Skal der hjælpes med noget administrativt, 

hjemmeside, medlemsdatering, skal der 

tages billeder med stor linse, så er hjælpen 

nær. Ved nye aktiviteter, i sportsugen, 

biatlon, så er man klar med ideer og hjælp. 

Også familien er med, og det gør det, alt 

andet lige, det hele nemmere. 

Det smitter af på andre, og gennem de se-

nere år, er der kommet nye dygtige hjælpe-

re til, bl.a. smittet af den vilje der viser vej, 

af Rene Vogn. 

Det var ikke svært at beslutte at årets pokal 

skulle gå til Rene. Han er her ikke, soler 

sig i Caribien, sammen med sin familie, 

men vi sender ham de bedste tanker med 

ønsket om fortsat god ferie. 

Vi finder en aften på skydebanen hvor han 

omgivet af børneskytterne kan få pokalen 

overrakt. 

IMH 

Cross løb i Lundeborg 



Uddeling af idrætspokalen ( Rudolf 

Nielsen`s Pokal ) ved  

generalforsamlingen 19 feb. 2019  

 

Årets modtager af idrætspokalen en 

person som er meget vellidt i HFS.  

Han er en fantastisk hjælper som 

kommer med maskineri og hjælper 

til med baner, klubhus og yder et 

stort arbejdsbidrag i sportsugen. 

Hans firma bidrager med flotte 

sponsorbidrag. 

Han deltager selv aktivt i løb og 

fodbold. 

Han sørger for at Hovsa holdet får 

SMS’er så vi husker træning og an-

dre begivenheder. 

Og så redder han lige crossløbet 

med sin minigraver så Viebækken 

kan løbe ud i Storebælt igen. 

Jo Claus Foli du et dejligt menne-

ske som vi sætter stor pris på. 

Så helt fortjent er det dig der mod-

tager idrætspokalen i år. 

 

Stort tillykke Claus 



Næste blad udkommer  
 

ca. uge 28 

 

Deadline absolut senest 

23. juni 2019 

 Papirindsamling 2019 

 
 

11. maj 
 

24. august 
 

16. 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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