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MINDEORD
Æresmedlem i Tarup-Paarup Idrætsforening Kirsten Pedersen blev 82 år
Det er med stor sorg, at Tarup-Paarup Idrætsforening har fået meddelelse 

om Kirsten Pedersens bortgang. Kirsten sov stille ind 
torsdag den 22. juni 2017 efter kort tids sygdom.

Med Kirstens bortgang har foreningen mistet et særdeles aktivt og 
engageret medlem og æresmedlem.

Kirsten blev medlem af Paarup Gymnastikforening kun 6 år gammel i 
1941. Allerede som ung pige begyndte hun at lede gymnastik, som det 

hed dengang. Det blev til meget alsidig gymnastik gennem mere end 60 
år, som instruktør. Både med hold for unge piger og børnehold samt 

gennem en lang årrække, og som elsket instruktør på ældreholdet 
”Gym for os der er blevet ældre” 

Det er ikke kun, som instruktør Kirsten slog sine folder, men hun var 
foreningsmenneske helt ind i hjertet. Således har hun været god til at 

gøre andre interesserede i fx at blive instruktør eller bare hjælpe til i for-
eningen. Hun stod aldrig selv tilbage for at tage udfordringer op og give 

et nap med. 
I 90’erne var Kirsten en stor del af foreningens amatørscene, hvor hun 
både lavede meget flotte kostumer og var med til at lave kulisser fx til 

”Dyrene i Hakkebakkeskoven” og ”Nøddebo Præstegård”
Da foreningen i 2001 manglede en redaktør til foreningsbladet TPI-Nyt 

tog Kirsten over og var således redaktør indtil sin død. 
Gennem mange år var hun også ansvarlig for dekorationsværkstedet ved 
foreningens årlige juletræsfester. Ligesom hun var en naturlig del af for-

eningens årlige loppemarked i over 30 år og senest i april måned i år. 
Der er ingen tvivl om, at TPI altid stod Kirstens hjerte nær og for sin 

store indsats blev hun allerede i 2003 udnævnt til æresmedlem. 
Med Kirstens bortgang har Tarup-Paarup Idrætsforening mistet et 

utroligt favnende menneske og det vil være et stort savn ikke længere 
at have Kirsten hos os. 

Æret være Kirstens minde. 
Bente Pedersen

Hovedsekretær i TPI
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TPI-NyT – Ny redakTør
Stof til bladet skal sendes til Hovedsekretær Bente Pedersen på 
mail: bped@saxonet.dk
Vigtige datoer:
Nr. 5 Oktober/november: Deadline den 20. oktober. 
Udkommer ultimo oktober 
Nr. 6 December: Deadline den 20. november. 
Udkommer ultimo november 
Som nævnt i blad nr. 3 ophører TPI-Nyt ved årets udgang. 
Vi vil gerne have de 3 sidste numre fyldt med spændende stof. Send et lille indlæg fx 
om, hvad har foreningen betydet for dig som udøver, forældre, træner og/eller leder 
eller lidt historie. 

FlyTNINg aF hjerTesTaTer
I foreningen har vi gennem længere tid diskuteret placeringen af hjertestarteren 
indendørs.
Hvis uheldet er ude, og hallen er lukket, så har den eneste mulighed for at få fat i 
hjertestarteren indtil nu været at smadre glaspartiet i indgangsdøren til forhallen.
Det var ikke særlig hensigtsmæssigt. Hjertestarteren er registreret centralt i Trygfon-
den, så beboere i området kan gøre brug af den, hvis uheldet er ude.
Derfor søgte vi Trygfonden om midler til anskaffelse af et varmeskab, så vi kunne 
placere hjertestarteren udendørs. Det har Trygfonden syntes var en rigtig godt ide, 
og ville gerne støtte projektet økonomisk, med en donation.
Det betyder nu, at hjertestarteren er placeret ved indgangen til inspektørboligen.
Steen W. Jørgensen

VelkommeN TIl eN Ny 
sæsoN I badmINToNaF-
delINgeN
Vi tilbyder badmintontræning for 
alle børn og voksne i alle aldre og 
niveauer. Så hvis du har lyst til at 
prøve kræfter med ketchersporten, 
skal du være velkommen til at kigge 
forbi!

Træningstider
Begynder (ungdom) / mandag og 
onsdag fra 16.30 - 17.30: Sæson-
start 14. august

Let øvede (ungdom) / mandag og 
onsdag fra 17.30 - 18.30 Sæsonstart 
14. august

Øvede (ungdom) / mandag og ons-
dag fra 18.30 - 19.30: Sæsonstart 
14. august 
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Poul Schou A/S
Rugårdsvej 321, 5210 Odense NV
Telefon 66160385, poulschou.dk

Kran, transport & logistik
Affaldscontainere & kran/grab 
Dansk Sikkerheds Makulering

Dokumenthotellet
- en del af Schou Gruppen

Duggede termoruder ?

Tilbud gives på udskiftning af punkterede
termoruder – evt. til lav-energi termoruder.

(GRATIS OPMÅLING)

66 12 59 40 • Døgnservice • 66 12 59 40 

• Alt glarmesterarbejde udføres •

• Kontakt den faguddannede glarmester •

Erik Vester privat: 66 16 04 17
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Miniton (alder ca. 4-6 år) / fredag 
fra 16.30 - 17.30: Sæsonstart 8. sep-
tember

Senior / mandag og onsdag fra 
19.30 - 22.20: Sæsonstart 14. august
Motionister: Kontakt Poul Jørgen-
sen på: Tlf. 20 71 04 02

Badminton-udstyr
Husk at medbringe et par inden-
dørssko, en drikkedunk, sportstøj 
og evt. en badmintonketcher.

Der er mulighed for at låne en ket-
cher af sin træner de første par gange. 

Mød den nye bestyrelse

På bestyrelsesmødet onsdag d. 
19 april blev der rokeret på et par 
pladser. Formanden igennem 11 år, 
Søren Drengsgaard, træder velfor-
tjent af. Også Peter Berth Jacobsen 

træder ud efter at have været kasse-
rer og menigt medlem.
Tak til begge herrer for deres frivil-
lige indsats og for at være med til at 
drive badmintonafdelingen videre i 
rette TPI-ånd. 

Den nye bestyrelse består nu af:
Formand; Kent Baden
Næstformand: Dorthe Asmussen
Kasserer: Rasmus Poulsen
Seniorformand: Anne Stenner
Ungdomsformand: Anne Lundbech
Medlem: Maiken Rosager Hansen
Medlem: Henrik Jørgensen
Medlem: Nitasha Dalstrøm

En æra er slut

Vor gode, gamle formand igennem 
de sidste 11 år, Søren Drengsgaard 
har valgt at trække sig tilbage. Søren 
har siddet i afdelingens bestyrelse 
siden 2002, hvor han startede med 
posten som kasserer. En post han i 
2006 skiftede ud med formandstjan-
sen.
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Afdelingen vil gerne sige tak for det 
store arbejde, Søren har udført igen-
nem de sidste 15 år. 
 
Overblik: Sørens færden i TPI
Dette overblik er baseret på gamle 
NYT-blade og bestyrelsesreferater.

Første gang vi støder på Sørens navn 
i arkivet, hvor de gamle NYT-blade 
står sikkert forsejlet, er i forbindel-
se med sæson 1999/2000, hvor han 
melder sig ind i TPI's badmintonaf-
deling. Det er dog først i slutningen 
af 2000, at Sørens navn for alvor 
dukker op i de gamle notitser. Ifølge 
NYT-bladene er Søren den 4. okto-
ber 2000 er at finde på TPI's holdop-
stillingskort. Han spiller 1.mix sam-
men med Gitte Langgaard på 2.hol-
dets Fynsseriehold. Desværre taber 
Søren og Gitte. Dog viser de gode 
takter - står der i kampreferatet. Det 
præcise resultat angives ikke, men 
det kan Søren med garanti huske.

Runden efter er Søren igen at finde 
i 1. mix på Fynsserieholdet denne 
gang sammen med Pia Vester, som 
han i en lang periode derefter danner 
fast makkerpar med. Vedkommende 
som står bag kampreferatet er yderst 
begejstret for Sørens indsats (kan 
det mon være Søren selv?). Med 
på samme hold er desuden Kim 
Asmussen og Kent Baden. Kent & 
Søren har i den periode sat sig hårdt 
på 1. herredouble - står der i refe-
ratet.
 
En anden og endnu mere vigtig dato 
at bide mærke i, er onsdag d. 3. janu-
ar 2001. (Ifølge Søren selv, havde 
han debut på 1.holdet i slutningen 
af år 2000, det melder NYT-blade-
ne dog intet om). Her spiller Søren 
nemlig på 1.holdet, som på davæ-
rende tidspunkt spiller i 3.division. 
Med på holdet er doublemakkeren 
Kent Baden. Deres resultat melder 
kampreferatet intet om, men hol-
det vinder stort over modstanderen 
Tved. Et par runder senere er Søren 
igen med på 1.holdet som møder 
Bolbro. Denne gang har Søren skif-
tet mix'en ud med en 4. herresingle. 
En noget uvant rolle for Søren, som 
taber stort.
 
Søren afslutter 2001 med at stille op 
til Fynsmesterskaberne i den bed-
ste seniorrække i selskab med Kent 
Baden, Dorthe Asmussen, Kim 
Asmussen og Heidi Lerche. I arki-

Formandsrækken i TPI:
Henning Hollmann: 1961-1964
Kurt Pedersen: 1964-1974
Mogens A Jensen: 1974-1978
Carsten Nielsen: 1978-1982
Erik Tholstrup: 1982-1990
Erik Phiffer: 1990-1996
Bjarne Pedersen: 1996-2000
Mette Nielsen: 2000-2006
Søren Drengsgaard: 2006-2017
Kent Baden: 2017 – ?
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vet står skrevet at spillerne opnår 
fine resultater. (= ingen sejre) (bare 
rolig det kommer senere).
 
Lørdag d. 9. februar 2002 er en vig-
tig dato at huske i Sørens karriere. 
Denne dag, bliver Søren nemlig 
fast ankermand på 1.holdet, (hol-
det ligger på daværende tidspunkt 
nederst i 3. division). Med på holdet 
netop denne dato var ligeledes Kim 
Asmussen, Kent Baden, Kenneth 
Madsen og Henrik ’Bager’ Larsen. 
De 5 stifter for øvrigt i 2014, deres 
helt egen private klub, "divisions-
klubben". Det er nu 15 år siden, at 
1. holdet spillede i divisionen. Men 
det forhindrer på ingen måde, de 
efterhånden aldrende mænd, at min-
des deres præstationer hvert år til 
den såkaldte 'divisions-julefrokost'. 
Holdet har ligeledes erhververet sig 
deres helt egen holdleder, nemlig 
Henrik Pedersen, bedre kendt som 
HP.
 

Søren og damerne
Når man som Søren har spillet i den 
samme klub i 17 år, er det meget 
naturligt, at man får prøvet en mas-
se forskellige partnere - af det mod-
satte køn. Rent faktisk er Søren nok 
den mand i klubben som har prøvet 
flest damer - Altså mixdamer. 

Søren har gennem tiden bla. spillet 
mix med en række dejlige TPI-kvin-
defolk som:
Gitte Langgaard
Pia Vester 
Heidi Leche 
Maj Funder 
Anne Stenner 
Dorthe A
Sidsel Lund
Randi Bøgh Madsen
Trine Hansen
Maiken Rosager Hansen
Louise Tverskov
Kirstine Hindse
Ann-Sofie Jørgensen

Vigtige resultater og datoer som 
bare IKKE må gå i glemmebogen:
1999/2000: Søren starter i TPI
2000: Den 4. oktober stiller Søren 
op på 2.holdet i Fyensserien i en 
mix med Gitte Langgard
2001: (Ifølge NYT-bladet). Søren 
debuterer på 1. holdet i 3. division
2002: Søren er fast mand på 1.holdet
2002: Søren kommer i bestyrelsen 
som kasserer
2002: Søren er med til at spille 1. 
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holdet ned i Danmarksserien (øv)
2003: Søren vinder klubmesterska-
bet i senior A rækken. I mix med Pia 
Vester og i double med Kent Baden
2003: Søren møder Peter Gade 
(eller, det vil sige, spiller 3 dueller 
med ham)
2003: Søren er med til at spille 
1.holdet ned i Fyensserien (øv)
2005: Søren bliver dobbelt Fynsme-
ster. I double med Kim A og i mix 
med Dorthe A
2006: Søren bliver formand for TPI 
Badminton
2010: Søren bakker med glæde op 
omkring et øl-arrangement som 
Lars & Tina afholder i cafeteriaet. 
(Det var for øvrigt en glædesdag, da 
Lars og Tina indførte 10 turs ølklip-
pekort).
2011: Søren er med til at spille 1. 
holdet op i Danmarksserien
2015: Søren er med til at spille 1. 
holdet ned i Fynsserien (igen)
2017: Søren stopper som formand i 
TPI
2017: Søren kommer i klubbens 
Hall of Fame (som foruden Søren, 
består af Dorthe A og Kenneth Mad-
sen.

hurra: saNNe er 
daNmarksmesTer 
Selvom det efterhånden er fire 
måneder siden, er det alligevel værd 
at nævne, at ungdomsafdelingen 
stillede talstærkt op med 11 spillere 
ved Danmarksmesterskaberne for 

ungdom (DMU) i A-D-rækker, som 
blev afviklet d. 21-23 april 2017. 

Alexander og Julie var med som 
overnattende ledere sammen med et 
par forældre (Sune, Martin, Jacob & 
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René). Da der spilles i mange for-
skellige haller, var det en stor hjælp, 
at flere forældre også overnattede, 
fordi så kunne vi fordele voksen-
hænderne. Tak for det!

Fordi hele Badminton Danmark 
er samlet, strækker Danmarksme-
sterskaberne sig over tre dage med 
finaler om søndagen, og sørme om 
ikke TPI var repræsenteret på fina-
ledagen. Marc (u15 d) vandt sølv i 
HD og bronze i MD med x-makke-
re, Tobias C og Andreas (u9 d) vandt 
bronze i HD, og Sanne (u13 d) vandt 
bronze i MD med Tobias P. Sanne 
endte endnu højere i DD, hvor hun 

nappede guld med x-makker, så 
TPI har fået en Danmarksmester. 
Et kæmpe tillykke til dem alle! 

Det er en fornøjelse, at så mange 
har fået hul på turneringslivet, ung-
domsafdelingen vil forsøge at satse 
på de samme overnatningsstævner i 
den nye sæson (2017/2018), da det 
er en fornøjelse at rejse med vores 
ungdomsspillere.

gymNasTIkskole I TPI
Onsdag til fredag i uge 32 summede 
hallen af 71 glade og forventnings-
fulde piger i alderen 5-14 år. Årets 
Gymnastikskole i TPI var i gang – 
Årets tema var “Jorden rundt”

Pigerne skulle besøge forskellige 
lande, hvor de skulle prøve forskel-
lig gymnastik og bevægelser. Det 
blev bl.a. til et besøg i Rusland, Ita-
lien, Kina, Afrika og Sydamerika. 
Der var fuld knald på i alle tre dage 
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med dans, håndredskab, Zumba, 
besøg af verdensholdsgymnast, 
foredrag og kreativt værksted.

Skolen varede fra kl. 8.30-15.00 og 
alle tre dage var der frugt og safte-
vand om formiddagen og eftermid-
dagen sponsoreret af Rema1000 på 
Fuglebakken.

Fredag kl. 15 stod den på opvisning 
for pigernes forældre, hvor der blev 
vist lidt af det, pigerne havde lært og 
arbejdet med i de tre dage.

Tak for tre forrygende dage til alle, 
der har hjulpet med til at få Gymna-
stikskolen til at køre.

Stor hilsen fra instruktørteamet 

Rikke, Emma, Trine, Sofie, Nicoline 
og Mette
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VelkommeN TIl eN Ny 
sæsoN I TPI gymNasTIk.
Vi håber, at I har haft en dejlig som-
mer og nu er klar til, at gymnastik-
sæsonen går i gang.
Vi har i denne sæson flere nye hold 
at byde på, så der er noget for alle i 
familien.
Se opslag andet sted i dette blad om 
vores forskellige hold eller følg med 
på hjemmesiden www.tpi.dk eller 
vores Facebookside TPI Gymnastik.
Vel mødt i uge 33, hvor der er opstart 
på vores hold.

På bestyrelsens vegne
Mette Find Andersen

børNehold I TPI 
gymNasTIk:
Forældre/barn - for børn i alderen 
ca. 1 år til ca. 3 år + en voksen.
Holdet træner tirsdag i Paarup 
Annekshal kl. 17-18 med opstart 
d. 5/9

Mini Mix - for børn i alderen 3-4 
år. Holdet træner i gymnastiksalen 
på Tarup Skole torsdage kl. 16.30-
17.30 med opstart d. 7/9

Tøsefræs - hold for piger i alderen 
4-6 år. Holdet træner i gymnastik-
salen på Paarup Skole tirsdage kl. 
16.30-17.30 med opstart d. 5/9

Rytmetøserne - hold for piger i 
alderen 0. - 2. klasse. Holdet træner 

i gymnastiksalen på Paarup Skole 
tirsdage kl. 17.30-18.30 med opstart 
d. 5/9

Tøsedance - hold for piger i alderen 
3.-5. klasse. Holdet træner i spejl-
salen i Paaruphallen mandage kl. 
16.30-17.30 med opstart d. 4/9

Mix Springhold - hold for drenge 
og piger i alderen ca.7- ca.10 år. 
Holdet træner i gymnastiksalen på 
Tarup Skole mandage kl. 16.30-18 
med opstart d. 4/9

Børneyoga - for drenge og piger i 
alderen ca. 4-6 år. OBS! Dette hold 
starter først op 1. januar 2018!

VokseNhold I TPI 
gymNasTIk:
TPI Ladies - hold for øvede damer 
med opvisning. Holdet træner i Paa-
rup Annekshal onsdage kl. 20-21.30 
med opstart d. 6/9

Pilates - for både mænd og kvinder. 
Holdet træner i gymnastiksalen på 
Tarup Skole mandage kl. 18-19.15 
med opstart d. 4/9

Yoga - for både mænd og kvinder. 
Holdet træner i spejlsalen i Paarup-
hallen torsdage kl. 18-19.15 med 
opstart d. 7/9

Powergym - for både mænd og 
kvinder med hang til sved på pan-
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den. Holdet træner i Paarup Anneks-
hal mandage kl. 18.15-19.30 med 
opstart d. 4/9

Motionsdamer - holdet træner i 
Gymnastiksalen på Tarup Skole 
onsdage kl. 18.30-19.30 med opstart 
d. 6/9

Motionsmænd ved Kaj - “Få pul-
sen op og vær herre-sej, du får sved 
på panden -sammen med Kaj”. 
Holdet træner i gymnastiksalen på 
Tarup Skole tirsdage kl. 17.30-19 
med opstart d. 5/9

Gymnastikmotion for mænd - 
holdet træner i gymnastiksalen på 
Tarup Skole tirsdag kl. 19-20 med 
opstart d. 5/9

seNIor-hold I TPI 
gymNasTIk:
Munter Motionsmix - for både 
mænd og kvinder. Holdet træner 
i Paarup Annekshal mandage kl. 
14-15 med opstart d. 4/9

Gymnastik for os der er blevet 
ældre - for både mænd og kvinder. 
Holdet træner mandage i gymna-
stiksalen på Tarup Skole kl. 15.15 
- 16.30 med opstart d. 4/9

Ældre i bevægelse - for både mænd 
og kvinder (formiddag). Holdet træ-
ner i Paarup Annekshal torsdage kl. 
10.30-12 med opstart d. 7/9

For yderligere oplysninger om hol-
dene samt information om tilmel-
ding tjek vores hjemmeside 
www.tpi.dk

TPI´s løbeklub
Nu har TPI´s Løbeklub været i gang 
i knap to år, og der kommer fortsat 
nye medlemmer. Den nye sæson 
startede op den 16. august 2017. Vi 
løber som altid mandag og onsdag 
kl. 17.30 fra trappen ved Paarup 
Hallen og ved dårligt vejr mødes vi i 
forhallen. Vi er en løbeklub for alle. 
Det kræves dog, at man kan løbe 3 
km i roligt tempo og at man er fyldt 
15 år. Grupperne løber 3-15 km i 
varierende tempo. Til de nye løbere 

vil der hver gang være en gruppe, 
der løber 3-5 km i roligt tempo. 

Vores medlemmer deltager i mange 
forskellige løb bl.a. Copenhagen 
Marathon, Berlin Marathon, HCA 
½ Marathon, Eventyrløbet, Korup-
løbet, Lillebælt ½ Marathon, Bro-
løbet Storebælt, I form Hjerteløbet, 
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DHL Stafet, Alt for damernes Kvin-
deløb og mange andre løb. 

Indlæg fra ét af vores medlem-
mer om hvordan det har været at 
komme i gang med at løbe:

Jeg hedder Line Kjærsgaard og er 
23 år gammel. Til dagligt studerer 
jeg sprogpsykologi og i min fritid 
løber jeg. 
Jeg har været aktivt medlem i TPI´s 
løbeklub i godt et år og det er med 
et stort tryk på aktiv. Jeg prioriterer 
det nemlig højt og er enormt glad 
for det, som løbeklubben har gjort 
for mig. 
Sidste år flyttede jeg i en periode 
hjem til min mor i Paarup. Hun var 
allerede medlem af løbeklubben og 
fik mig lokket med. Jeg har altid haft 
meget svært ved selv at komme ud 
og løbe. Jeg kunne godt lide ideen 
om at løbe, men hver gang jeg tog 
mig sammen til at binde løbesko-
ene, blev det en dårlig oplevelse 
for mig. Enten fik jeg sidestik eller 
også kedede jeg mig ganske enkelt 
bare. Undskyldningerne for ikke at 
komme af sted var der nok af. 
Da jeg startede i løbeklubben, hav-
de jeg mine fordomme og jeg tænkte 
, at det ikke ville være noget for mig. 
Men der var noget ved lige netop 
denne løbeklub. En særlig glæde 
ved løbet og en rummelighed, der 
fik mig til at føle mig som verdens 
sejeste løber, da jeg havde kæmpet 

mig igennem de første 5 km. Det gik 
hen og blev noget min mor og jeg 
havde sammen, selvom jeg dog hur-
tigt kunne løbe fra hende.
I dag tager jeg stadig glædeligt ud 
til TPI´s løbeklub to gange om ugen, 
selvom jeg er flyttet ind til midtbyen. 
Til oktober skal jeg løbe mit første 
halvmaraton. Vi er ti stykker fra 
løbeklubben, der har meldt os til 
HCA halvmaraton og som vi i fæl-
lesskab træner op til sammen. Hav-
de nogen fortalt mig, at jeg skulle 
melde mig til et halvmaraton for et 
år siden, havde jeg ikke turdet tro på 
dem. Jeg har aldrig set mig selv som 
en løber. Eller jo, en dårlig løber. 
Jeg kunne lige presse mig igennem 
5 km, men ikke længere og det var 
ikke fedt. Det var helt vildt hårdt. 
Jeg siger ikke, at det alene er på 
grund af TPI´s løbeklub, at jeg er 
nået der til med mit løb, hvor jeg er 
i dag. For man skal selvfølgelig selv 
have viljen til at ville løbe. I TPI´s 
løbeklub er jeg blevet en del af et 
fantastisk fællesskab, der har givet 
mig motivation og selvtillid hver 
eneste gang,  jeg har været ved at 
give op på løberuten. 
Jeg kan på det varmeste anbefale, 
at man melder sig ind i TPI´s løbe-
klub, hvis man vil i gang med at 
løbe. Ikke fordi man nødvendigvis 
har en ambition om at skulle løbe 
et hel eller halvmaraton, det havde 
jeg heller ikke. Men fordi det i min 
optik er en super god måde at få 
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motion på. Jeg har fundet ud af, at 
jeg ikke er god til at løbe alene. Hel-
ler ikke selvom jeg nu er kommet i 
form. Jeg bliver drevet af at have en 
løbegruppe, som venter på én, og 
som man kan sætte og nå nye mål 
sammen med. 
Foruden at have fundet en generel 
glæde ved løbet i klubben, så har 
jeg også fået meget mere overskud 
i min hverdag og nu kan jeg ganske 
enkelt ikke undvære mine ugentlige 
løbeture. 
Kort og godt: Jeg er medlem i TPI´s 
løbeklub fordi både løb og socialt 
samvær på tværs af alle aldre er i 
fokus. Der er plads til alle, og vi vil 
rigtigt gerne have flere med! 

TPI´s løbeklub er blevet en del af 
fælleskabet ”Odense løb med”

I december 2016 deltog TPI´s løbe-
klub i ”Juletræsløbet til Flakhaven” 
Her mødtes ca. 30-35 af vores med-

lemmer og løb samlet ind til Flak-
haven, hvor vi mødtes med ca. 200 
løbere fra klubberne i ”Odense løb 
med”. Her dansede vi alle om det 
store juletræ og sang salmer. Deref-
ter løb vi samlet retur hjem til èn af 
vores løbere, hvor der blev serveret 
gløgg, kakao og æbleskiver. Tak til 
Marc og hans kæreste Christina for 
at lægge hus til. 
 
Den 20. Maj 2017 afholdt TPI´s 
Løbeklub ”Odense løb med”. 

”Odense løb med ” er gratis at 
deltage i og bliver afholdt rundt 
omkring i Odense. ”Odense løb 
med” er et fællesskab med OGF, 
Sct.Hans´erne, Munke Mose, Korup 
Motion, Næsby IF, Sanderum Moti-
on, StigeLøberne, Fjordager Motion 
samt Tpi´s Løbeklub. Der var trods 
mange andre løb fin opbakning fra 
mange andre løbeklubber i Odense 
og omegn -  ca. 80-mødte op til løb. 
Der blev løbet ruter på 5, 10 og 15 
km i forskelligt tempo. 

Ved målstregen var der frisk frugt, 
som ”Netto på Rismarksvej” havde 
sponsoreret til løbet – MANGE 
TAK til Netto på Rismarksvej. Tak 
til   ”Danske Bank” der havde spon-
soreret vores orange T-shirts. Lige-
ledes takker vi alle vores medlem-
mer og ikke mindst deres familier 
for en hjælpende hånd med at få 
afholdt løbet. 
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Tak til vores sponsorer.
EDC mæglerne i Tarup har spon-
soreret vores nye løbetrøjer i fælles-
skab med nettoline Fyn.

Bækkelundgaard på Tyrsbjerg-
vej 42 fortsætter med at sponsorere 
et frisk dansk æble eller pære efter 
vores løb.

Herudover har vi gennem det for-
løbne år nydt godt af mange lokale 
sponsorer til de enkelte løb, vi har 
deltaget i.

Tak til alle sponsorer.                  
HUSK AT STØTTE DEM !!!

Vel mødt til alle de kommende 
løbeture.
Om Du er til en ½ Marathon eller 
du blot vil kunne løbe en 5 km - så 
mød op i TPI´s løbeklub med løbe-
skoene på.

På glædelig gensyn i din løbeklub 
med plads til alle.

Gitte Reftsgaard og Gitte Viskum
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Adresseliste
(hvor intet andet er anført, er postdistriktet: 5210 Odense NV)

Hovedformand: Michael Max Hansen, tlf. 40 81 92 44
Hovedsekretær og næstformand: Bente Pedersen, Saxovej 127, tlf. 31 16 56 61 (Efter 16)

Hovedkasserer: Kenneth Broe, Søndermarken 46,  broe-tpi@hotmail.com

Motions-afd.:
Formand: Margrethe Lauritsen, Zakarias Nielsensvænget 1, 
 Tlf. 66136672
Kasserer:  Maren Borg, Grønnevangen 45, 
 mobil 30 31 64 63, mgborg45@gmail.com
Sekretær: Lillian Kirkegaard, Turkisvej 45
 Tlf.65942075

Motions-vennerne: (Støtteforening)
Formand: Hanne Mattisson, Skovduevænget 12.
 Tlf. 66 16 48 89
Kasserer: Gunhild Jensen, Hjejlebakken 134,
 Tlf. 66 16 48 4
 
Badminton-afd.:
Formand: Søren Drengsgaard, Askevænget 6, 5471 Søndersø, 
 Tlf. 29 63 27 80, juliusdrengsgaard@gmail.com
Næstformand/ Dorthe Asmussen, Bygmarksvej 31, 5210 Odense NV
sekretær:   Tlf: 29118333, dorthedoan@gmail.com
Kasserer: Nitasha Dahlstrøm, tlf. 27 90 06 70, 
 mail: Nitasha12@gmail.com
Ungdom: Rasmus Poulsen, Læssøegade 9, 1. th, 5000 Odense C
 Tlf: 28943540, poulsn20@hotmail.com
Senior- Kent Baden, Morelvej 2
formand: 5250 Odense SV, tlf. 25 46 14 11
Bane- Poul Jørgensen, Spurvevænget 9,
reservation: Tlf. 20 71 04 02, poul.jorgensen@outlook.com

Fodbold-afd.:
Formand: Anders Nørgaard, tlf. 23 74 12 00, 
 mail: tpifodboldformand@mail.com
Næstformand: Michael Maar Hansen, Adelgade 5,
 5400 Bogense, tlf. 42 30 00 05 
 maarhansen@hotmail.com
Kasserer Ulrik Sandgaard Hansen, Høgevænget 19, 
 Tlf. 21 45 69 63, ulrikshansen@mail.dk
Ungdoms- Thomas Eriksen, Uraniavænget 2
formand: Tlf. 66 16 28 72 / 24 45 61 89 

Fodbold/Old-Boys-afd.:
Formand: Preben Giversen, Villestoftemarken 40, 
 Tlf 23 24 07 99, 66 16 54 99
 2.giver@youmail.dk
Kasserer: Lars Ole Hansen, Morelvej 55,
 5250 Odense SV, tlf. 66 17 17 46, loh@dsa-net.dk
Sekretær: Preben Thomsen, Hjejlebakken 142, 
 Tlf. 66 16 02 20, 21 77 42 70
 hjejle142@mail.dk

Fodbold-Venner: (Støtteforening)
Formand: Rasmus Ravn, Rydsåvej 35, 
 mobil 29 94 71 28,
 rasmusravnodense@gmail.com
Kasserer:  Gorm Max Guldmann, Pilevangen 13,
 Tlf. 20 34 22 51
 gorm.max@live.dk
Sekretær: Uffe Strunk, Bakkevej 48,
 tlf. 60 67 22 45, post@strunk.dk

Gymnastik-afd.:
Formand: Mette Find Andersen, Lundsgårdsvænget 7,
 Tlf. 26 21 16 89, mette_find_andersen@hotmail.com
Næstformand/ Lone Vandborg Pedersen, Rydsåvej 10, 
Sekretær: Tlf. 65 92 53 12, lone@trunte.eu

Grand Prix:  Mette Find Andersen, 
 mette_find_andersen@hotmail.com
 Lisette Ellegaard Toft, ellegaardtoft@gmail.com
 Anna Langkilde Møller, anna@langkildemoller.dk
Kasserer Brit Sand Andersen, 
 tpigym.kasserer@gmail.com
Kartoteksfører: Ulrik Ross, ulrik.ross@gmail.com
Webmaster: Henrik B Hansen, Steffensvej 10, Paarup
 5210 Odense NV, +45 40 38 83 66
 henrikh@webmascot.dk

Håndbold-afd.:
Formand: Thomas Olsen, Rydsåvej 7, 
 5210 Odense NV, tlf. 20 10 50 79
 thool@yousee.dk
Kasserer: Charlotte Grønbek, Spangsvej 10, 
 mobil 28 72 58 92, cs@mgrevision.dk
Sekretær: Lone Phillip Saysette, Gunløgsvænget 18,
 5210 Odense NV, mobil: 22909113, 
  lonesaysette@gmail.com
Børn/Ungd./ Mathias Rettig, Store Glasvej 21, st., 5000 Odense C
Webmaster: mobil: 28 10 53 92, mathias_rettig@hotmail.com 
Seniorformand:  Tommy Simonsen
 Villestoftehaven 189, 5210 Odense NV
 Tlf. 65 92 58 78 mobil: 22282460
  tommy@busk-simonsen.dk

Tennis-afd.:
Formand: Ib Grünfeld, Spangsvej 2,
 tlf. 66 16 30 40, spangsvej2@privat.dk 
Kasserer: Frank Noer, Vesterløkken 22, 
 tlf. 20 20 94 40, frank.noer@gmail.com
Sekretær: Kenneth Aaskov Jørgensen
 Bjerggårdsløkken 46, 5240 Odense NØ
 tlf. 27207777, kennethaaskov@hotmail.com
Senior- Kenneth Aaskov Jørgensen
leder Bjerggårdsløkken 46, 5240 Odense NØ
 tlf. 27207777, kennethaaskov@hotmail.com
Ungdoms- Casper Sørensen, Bakkevej 2 
leder: 5210 Odense NV, tlf.: 23215786
Motions- Kristian Svendsen
leder Haveløkken 4, 5210 Odense NV
 tlf. 66169329,  lillehundsvej3@gmail.com 
Aktivitetsudv.: Lene Borup, tlf. 40 30 01 89,
 lene.gammelgaard.borup@gmail.com
 Lars Halbye Nielsen 
 tlf. 23483577, larshalbye@hotmail.com
Webmaster: Thomas Sønderskov Kronprinsensgade 52, st.tv.  
 5000 Odense C, tlf. 23 24 09 83
 thomas.soenderskov@gmail.com

Paarup-Hallerne: Paarupvej 21 
Inspektør: Tlf. 66 16 14 03, Mobil 40 27 71 91
Cafeteria: Tlf. 66 16 04 00

Tryk af TPI-NYT
HelmerTryk, Kochsgade 5, 5000 Odense C, 
tlf. 66 12 50 14, www.helmertryk.dk

Ansvarshavende redaktør:
Bente Pedersen
Tlf. 31 16 56 61 (efter kl. 16)
Mail: bped@saxonet.dk
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Amour Blomster | Anna Petra | Baggi | Bog & Idé | Fætter BR | Bæks Konditori 
Café Spisehuset | Center Kiosken | Center Pub | Christoffersen Guld Sølv & Ure
Danske Bank | Din Tøjmand | Dudi’s Nødder | Expert | Harlem Men | Harlem Women 
Hilbert Chistiansen Fisk & Vildt | Imerco | Intersport | Lili | Little Italy | Løvbjerg
Marianne | Matas | McDonald’s | Name it | Nordfyns Bank | Oddershede Cykler | Only 
Pieces | Profil Optik | Purple | Shoppen | Skoringen | SunTan | Synoptik | Tarup Apotek 
Telenor | Ting & Kram | Tops | Trend of Hair | Triumph | Vero Moda | Zizzi
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www.helmertryk.dk


