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Mille fra TPI blev kåret som finalerundens bedste spiller

Badminton  ●  Fodbold  ●  Fodbold Old-Boys  ●  Gymnastik  ●  Håndbold 

Motion  ●  Tennis
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Denne annonce kan blive din!!
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NYTÅRSHILSEN

Så er der atter gået et år. Et år der efterlader mange positive og tilfredsstil-
lende indtryk.
 
Udviklingsmæssigt har 2015 været et godt år.

Det store arbejde, der lægges i ungdomsafdelingerne, bærer frugt. Aldrig har 
der været så mange børn og unge i de forskellige afdelinger. Det er en fornø-
jelse at overvære, hvordan trænere og ledere arbejder seriøst med de unge til 
træning og til kamp.

Resultatet heraf afspejler sig i en masse børn og unge, der udstråler gejst 
og glæde, når de er i foreningen, og som til kamp individuelt eller som hold 
opnår mange flotte resultater. 

Den store tilgang af især børn kræver til gengæld, at foreningen er i stand til 
at skaffe trænere ledere og instruktører for at få det hele til at glide. Det lyk-
kes for de fleste afdelinger, og heldigvis er der i forældrekredsen en meget 
stor opbakning. Vi oplever, at mange forældre involverer sig i børnenes træ-
ning, eller de går til hånde med andre praktiske ting. Uden denne opbakning, 
ville det ikke være muligt, at drive en forening af TPI´s størrelse.

Den 5. oktober 2015 gik startskuddet til en løbeafdeling i TPI. En sådan afde-
ling har i mange år været et stort ønske i vores forening. 

Afdelingen har fået en forrygende start. Allerede den første dag, var der et 
stort fremmøde, og medlemstallet ligger på omkring 50 ved årsskiftet.

Det er tre friske piger, der har taget initiativet til etablering af afdelingen.

Også i 2015 er der sket ændringer på vores dejlige anlæg.

Håndboldafdelingen har fået endnu en strandhåndboldbane. Herudover er 
der igangsat en udskiftning af trådhegnet omkring fodboldbanerne på den 
anden side af åen. Væggene i mødelokalerne er blevet vandskuret, der er 
udskiftet døre i de udvendige omklædningsrum samt indgangspartiet til Paa-
rup-Hallen. Endelig er der købt nye og moderne møbler til forhallen. 
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På det digitale plan er der også sket flere ændringer i 2015. Der er etableret 
infoskærme i begge haller samt installeret trådløst netværk. Selvstyret med 
Paarup-Hallen og Annekshallen har etableret en nu hjemmeside – www.paa-
ruphallerne.dk – da der arbejdes hen imod, at booking af timer fremover skal 
foregå digitalt.

Idrætsforeningen vil ligeledes få en ny hjemmeside i løbet af 2016, idet den 
nuværende hjemmeside ikke vil kunne dække afdelingernes behov fremover. 
 
Herudover arbejder vi på tegninger til en yderligere træningshal, således at 
vi vil være i stand til at tilbyde de nødvendige rammer, der skal til for at gøre 
træningen optimal for disse mange medlemmer i foreningen. Foruden træ-
ningshallen arbejdes der på etablering af yderligere omklædningsfaciliteter 
og flere parkeringspladser. 

Sportsligt har 2015 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte 
afdelinger. Det er således igen blevet til adskillige mesterskaber og opryk-
ninger.

Resultaterne er selvfølgelig vigtige, men nok så vigtigt er det, at det sociale 
sammenhold i afdelingerne fungerer og stadig udbygges. I vores forening 
skal der være plads til alle, og alle skal føle, at de er en del af sammenholdet 
i foreningen.

Jeg vil slutte med at sige tak til alle, der i det gamle år har ydet en indsats for 
TPI. Tak til vore sponsorer, annoncører, Odense Kommune og andre, som har 
støttet vores forening økonomisk eller på anden måde. Tak til medlemmer og 
forældre.

Tak til alle og godt nytår. På gensyn i 2016.

Steen Wandrup Jørgensen - hovedformand
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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

Printstation Bolbro
v/Erik Th. Clemmensen

Hauges Plads · Middelfartvej 84 · Bolbro · 5200 Odense V
Tlf. 65 91 14 23 · Mobil 25 89 75 35

bolbro@printstation.dk www.printstation.dk

Det er os med de billige blækpatroner - prøv os

"Spar penge - tjen penge!"
Tjen penge til din klub!"

Prinstation Bolbro tilbyder en række tjenesteydelser indenfor genopfyldning 
af blækpatroner, samt toner til laserprintere, salg af forbrugsvarer og god 

servicering omkring hjemmets og kontorets printere!
Printstation Bolbro yder rabat på genopfyldning af blækpatroner til printere og 
toner til laserprintere, klubbens medlemmer får 15% af den i forvejen lave pris 

og 10% overføres ubeskåret til klubben.

Altså: Alt i alt en rabat på 25%

Støt vore 
annoncører 

- de støtter os!
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JULETRÆSFESTEN 2015

Den traditionsrige juletræsfest i Tarup Paarup Idrætsforening blev afholdt søn-
dag, den 6. december 2015 i Paarup hallen. 

Knap 125 forventningsfulde børn og deres forældre og bedsteforældre var 
mødt op for at julehygge. Der blev indledt med et stemningsfyldt Luciaoptog. 
Derefter var der trylleri og gøgl for både store og små - og det vakte begejstring. 
 
Der blev også danset og leget rundt om det store juletræ. Så var det tid til at 
forsyne sig med pølser og sodavand, så der var energi til at lave en flot julede-
koration og nogle flotte tegninger og kreative ting. 
 
I "Nissebo" kunne man i år besøge julemanden og nissemor, der skrev alle 
børnenes ønsker ned. Og så fik børnene en slikpose fra julemanden. 

Det var en forrygende eftermiddag. De billeder der blev taget kan ses på hjem-
mesiden www.tpi-odense.dk under Nyt til alle. På gensyn i 2016. 
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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

Støt vore 
annoncører 

- de støtter os!

www.tpi-odense.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os

Denne annonce kan blive din!!
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Afholdes fastelavns-søndag den 7. februar 2016  

kl. 10 - 13 i Paaruphallen 
 
 

Dagen vil starte med: 
Tøndeslagning for børn i forskellige alderskategorier efterfulgt af  

kåring af kattekonger - og dronninger samt bedst udklædte 
i hver kategori. 

 
Herefter er der: 

Sodavand, fastelavnsbolle og slikposer til børnene. 
Kaffe/te og fastelavnsbolle til de voksne. 

 
Der vil også være legeredskaber og tegneværksted til børn og barnlige 

sjæle. 
Prisen for dette arrangement er: 

Børn: 50 kr. 
Voksne: 25 kr. 

 
Billetter kan købes fra mandag d. 11. jan til d. 1. feb hos: 

Paaruphallens Cafeteria 
Anna Petra i Tarup Centret 

 

 

Sidste tilmeldingsfrist er 
Den 1. februar 2016  
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Ungdomsafdelingen 
Sæsonen 2015/2016 startede med 
mange nye tiltag. Kenneth Belling 
blev ansat som ungdomstræner og 
Rasmus Poulsen tiltrådte som ny 
ungdomsformand. Kenneth har i 
samarbejde med Brian Madsen og 
de øvrige ungdomstrænere pustet 
nyt liv i afdelingen og kommet 
med ideer til at få medlemstallet 
op i badmintonafdelingen. Der har 
været stor opbakning og både ung-
domstrænere og seniorspillere har 
hjulpet til for at få gennemført de 
nye ideer. 

Miniton 
Et af de nye tiltag i ungdomsafde-
lingen er miniton. Her kan børn i 
alderen primært fra 4-7 år hver fre-
dag fra 16.30-17.30 komme i hallen 
sammen med deres forældre og få 
en sjov eftermiddag med badmin-
ton. Miniton har fokus på at børne-
ne får rørt sig og har det sjovt. Der 
er masser af aktiviteter både med og 
uden ketcher. For 250kr kan man 
spille med resten af sæsonen. Prisen 
inkluderer en ketcher og en flot TPI 
T-shirt. Miniton fortsætter frem til 
og med d. 25. marts.

Samarbejde med Paarup Skole
Vi blev i starten af sæsonen tilbudt 
at være med i et idrætsforløb med 
Paarup Skoles 5. klasser, hvilket vi 
takkede ja til. Klasserne har været 
igennem flere sportsgrene og skulle 
selvfølgelig også præsenteres for 
badminton. Torsdag og fredag mor-
gen i fire uger blev eleverne under-
vist i badminton af seniorspillere fra 
TPI. Det var nogle rigtig gode uger 
med meget engagerede elever, hvor 
der var masser af leg og bevægelse 
både med og uden ketcher. 

Seniorafdelingen 
Resultaterne i forrige sæson gjorde 
at både 1. holdet og 2. holdet var 
havnet i Fynsserien. Sæsonen star-
tede derfor ud med en fælles kamp 
mellem de to hold hvor sejren gik til 
1. holdet. Herefter er kampene for-

Generalforsamling 
BADMINTON

Den 11/4 2016 kl. 19.00 
i Paarup Hallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorleder (SSU-formand)
4. Ungdomsleder 
 (Ungdomsformand)
5. Forelæggelse af regnskab for det   
 forløbne kalenderår (2015)
6. Valg til bestyrelse og revision 
 jfr. § 4 og § 6
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 døgn før generalforsam-
lingen.
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M.G. REVISION ApS
Charlotte Schmidt
Registreret Revisor F.R.R.

66 16 16 16
Den lokale revisor

www.mgrevision.dk

MALERMESTER

Arne Rosenløv Laursen
TLF. 66 16 50 27 . BILTLF. 20 16 17 97

PAULICK COIFFURE
SMART HÅR

- for ham og hende

Spangsvej 51, 5210 Odense NV

66 16 27 00
Lukket mandag

www.tpi-odense.dk

Odense Nord Afdeling

Næsbyhovedvej 1

5270 Odense N

Telefon 45 12 16 40
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løbet forskelligt for de to hold og vi 
er nu nået frem til slutspillet. Her er 
1. holdet endt i oprykningsspillet til 
Danmarksserien hvor de skal møde 
hhv. Kolding, Brabrand, Esbjerg og 
Viby J. Målsætningen er at komme 
tilbage i Danmarksserien og vi håber 
derfor på flere sejre i det nye år. 2. 
holdet er endt i nedrykningsspillet 
og skal møde Silkeborg og Dybbøl. 
Vi kan dog allerede nu ønske holdet 
tillykke med at opnå målsætningen 
da de er sikret overlevelse i Fyns-
serien til næste sæson 

U13 PIGER VINDER GULD 
TIL FS
Den 29/12-15, var 6 meget fokuse-
rede piger klar til det traditionsrige 
FS stævne i Odense Idrætshal. De 
sædvanlige nervøse trækninger før 
kampene gik i gang blev hurtigt 
rystet af sig. Pigerne vandt alle 3 
puljekampe med en samlet målscore 
på 10-2 og var klar til kvartfinalen.
Her blev Strib slået sikkert med 4-0 
og pigerne var klar til semifinale 
kampen mod Middelfart. Efter en 
ventetid på 3 timer, var pigerne top 
klar og efter kun få minutter førte 
de med 3-0! Den endelige sejr blev 
på 9-2 og pigerne var fortjent klar 
til finalen!

Generalforsamling 
FODBOLD

Den 15. marts 2016 kl. 20.00 
i Paarup Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om afdelingens virksomhed  
 i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskabet for 2015.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og planer for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen.
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I finalen skulle vi møde Årslev, som 
faktisk havde slået os til Marienlyst 
Cup med 2-1. Et uortodokst hold 
med en meget dygtig spiller på hol-
det. Vi satsede dog på vores større 
bredde og gode dagsform. Vi var 
MEGA klar foran mange tilskuere. 
Pigerne blev præsenteret enkeltvis 
med indløb til høj musik og klapsal-
ver – det er sådan noget man drøm-
mer om som fodboldspiller.

Vi lagde igen ud som lyn og torden. 
Hurtigt foran med 2 -0 på bl.a. en 
genialitet af en frispilning af AK til 
Emma Greve. Emma gør det også til 
2-0 og da Mille hamrer bolden ind til 
3-0 på et langskud og Årslev får en 
pige udvist – ja så ligner det en let 
sag! Vi får desværre gummiben og 
Årslev får reduceret til 2-3 på enkelt-
mands aktioner. Vi bevarer dog roen 
og da Mille igen hamrer bolden ind 
til 4-2 (i øvrigt efter en flot afleve-
ring fra Josefine), så synes kampen 
afgjort.’

Årslev har nogle nærgående forsøg, 
men det har vi også. Det er ren kos-
metisk, at Årslev får reduceret til 4-3 
som bliver slutresultatet!

Så bryder jubelen løs hos piger, træ-
nere og forældre.

Så er der medaljer, præmier og tid til 
et besøg i VIP rummet. 

Mille fra TPI blev endda kåret som 
finalerundens bedste spiller.

U14 PIGER VINDER GULD 
TIL FS
Vores U14 hold repræsenterede TPI 
i U15 rækken og det var fuldstændig 
vanvittigt, at de tog den titel.

De vandt alle kampene i deres pulje, 
hvor bl.a. Middelfart blev slået.

I krydskampen vandt de med ikke 
mindre end 8-0 over Hunderupsko-
len og så var de klar til semifinalen.
Her mødte de OB og vandt med 2-1, 
hvor OB først reducerede kort før 
tid. Det skal dog tilføjes det var en 
meget nervøs kamp og OB havde 
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deres chancer akkurat som TPI også 
kunne have lukket kampen. Skidt 
pyt – finalepladsen var klar!

Her skulle de møde Skt. Hans Sko-
len som i virkeligheden var vinder-
ne fra sidste år, nemlig Marienlyst 
der selv vandt som U14 piger i U15 
rækken.

Finalen blev en meget spændende 
og intens kamp. Der var chancer til 
begge hold for at afgøre kampen, 

der gik i overtid eller Golden Goal. 
Heldigvis for TPI scorede Lea sit 
andet mål i finalen og sejren på 2-1 
var en realitet! Super flot kamp af 
alle på banen!

Igen stor jubel i TPI lejren. 

 1. præmien 2. præmien 3. præmien 4. præmien

 1000 kr. 500 kr. 250 kr 250 kr.
januar 14 142 2 321
februar 92 169 52 401
marts 201 285 57 459
april 428 351 478 121
maj 78 264 433 107
juni 391 127 8 319
juli 283 457 381 192
august 95 382 143 447
september 224 253 182 314
oktober 136 88 24 146
november 196 487 23 20
december 178 431 227 54

FODBOLD-VENNER
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Juletræsfest 2015
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Onsdag den 16. december afholdt 
alle TPI´s Grand Prix hold, traditio-
nen tro, juleopvisning.

Eftermiddagen startede med fæl-
les opvarmning for alle pigerne og 
oppyntning af hallen. Flere redska-
ber blev pakket ind som julegaver, 
og Nissemor kom og delte peber-
nødder ud.

Dørene blev åbnet for familie og 
venner kl. 17 og hallen blev hurtigt 

fyldt. Kl. 17.30 startede opvisnin-
gen, hvor alle 6 grand prix hold viste 
deres serier og årets dragter frem.
Efter opvisningen havde Team Bel-
lis og Team Tilje lavet boder, hvor 
de solgte forskellige ting, så de kan 
tjene ind til deres tur til konkurrence 
i Barcelona.

Team Klea, Team Fenja, Team 
Emea, Team Bellis, Team Tilje og 
Team TPI håber, at alle har haft en 
rigtig god jul samt et godt nytår. De 
glæder sig alle til foråret, hvor årets 
konkurrencer står for døren.
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TPI OLDIE STÆVNE 2015
I weekenden den 7.-8. november 
2015 havde vi inviteret til TPI Oldie 
Stævne 2015.

Vi har prøvet det flere gange, og 
det blev igen en succes. Med 6 Old 
Girls hold fra, Virum, Lynge, Ydun, 
Eskildstrup, Stjernen og TPI, og 
5 Old Boys fra FIF, KIF Kolding, 
Elschou, Stjernen og TPI

Holdene overnattede på Korup 
Skole, hvor vi også havde fest om 
lørdagen, og der er faciliteterne i 
top til sådan et arrangement. Tina 
Rasmussen stod igen for menu og 
madlavning, og det er vel kun Pas-

fall der kan måle sig med det hun 
havde sammensat. 

Underholdningsmæssig havde vi 
i år valgt en tidlige DM mester i 
DJ, krydret med underholdning fra 
”Kim Larsen look a like”, og begge 
gik rent ind hos festdeltagerne. Det 
gjorde grillpølserne, serveret noget 
efter midnat, også i den grad.

Det sportslige skal vi jo også have 
med i dette indlæg, og vi starter med 
pigerne. Helt som forventet var det 
Danmarksmestrene i ”Beach Hånd-
bold”, vor egne Old Girls, som satte 
sig igennem og vandt stævnet, godt 
gået af pigerne.

Vore OB havde det ikke så let og her 
var det KIF Kolding, som lige havde 
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vundet EM i Old Boys i Nice, det 
var vel heller ikke helt ufortjent.

Vi har fået mange positive tilkende-
givelser fra de deltagende hold, som 
har følt sig virkelig godt behandlet 
under stævnet. 

Dette kan kun lade sig gøre, fordi 
vi i TPI har et virkeligt godt og vel-
fungerende Forældreudvalg, som 
påsatte alle de hjælpere der skulle 
bruges for at vore gæster fik en 
positiv oplevelse af TPI’s Oldie 
Stævne 2015

Old Girls og Boys forældre kunne 
desværre ikke hjælpe den pågæl-
dende weekend, hvorfor holdene 
heller ikke bliver tilgodeset i forde-
lingen af den meget tilfredsstillende 
resultat, som ubeskåret går til TPI’s 

fantastiske ungdomsafdeling.

Tak til Intersport/Sport Direct for at 
sponsere præmier til finalen.

Den 12.-13. november 2016 har vi 
det næste Oldie Stævne, og håber at 
alle igen er klar til at tage en tørn, 
fordi ”TPI Håndbold - mere end 
bare en håndboldklub”

Stævneudvalget 
Stig Spangsberg

JULEAFSLUTNING, SAMT 
TUR TIL VM I HERNING 
Tirsdag d. 22. december 2015 
afholdte TPI håndbold juleafslut-
ning for ungdomsholdene. I alt var 
der 80 tilmeldte ungdomsspillere 
fra U10-U16. Derudover var der 
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omkring 12 af ungdomstrænerne, 
som var med til at hjælpe. Spiller-
ne blev inddelt i 8 hold blandet på 
tværs af køn og alder. 

Aftenen startede med en gang fæl-
les opvarmning med kædefange 
og ståtrold. Derefter startede den 
store juleturnering. I år spillede 
hvert hold 3 forholdsvis almindeli-
ge håndboldkampe, hvor man efter 
hver scoring skulle slå med en ter-
ning og ternings antal øjne afgjorde 
antal mål på scoringstavlen. 

Derudover spillede hvert hold 3 
skumhåndbolde kampe, samt en 
gang curlinghåndbold og skud på 
skudvæg. Der blev efterfølgende 
givet individuelle præmier til bl.a. 
bedste scoring, bedste redning, 
bedste holdkammerat og bedste 
jubelscene. 

Derudover var der selvfølgelig præ-
mier og pokal til vinderholdet, som i 
år blev ”Vietnam”. Alt i alt var det er 
rigtig sjov og hyggelig aften med en 
masse glade, unge håndboldspillere.

Ordinær
Generalforsamling 

MOTION
mandag d. 14. marts 2016 
kl. 19.30 i Paarup Hallen

Dagsorden  ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksom  
 hed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det 
 forløbne kalenderår.
4. Budget og plan for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. § 4  
 og § 6.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 døgn før generalforsam-
lingen.
Under generalforsamlingen vil der blive 
serveret te, kaffe og snitter.

Bestyrelsen TPI  
motionsafdelingen
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Adresseliste
(hvor intet andet er anført, er postdistriktet: 5210 Odense NV)

Hovedformand: Steen W. Jørgensen, Thorsteinvænget 6, tlf. 66 16 04 86
Hovedsekretær og næstformand: Bente Pedersen, Saxovej 127, tlf. 66 16 56 61

Hovedkasserer: Kenneth Broe, Søndermarken 46, tlf. 66 16 56 80

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: Vagn Thure Jensen, Roers Allé 12,
 Tlf. 66 16 33 19
 
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: Peter Jacobsen, Karen Brahes vej 9, 3.th, 5000 Odense C
 Tlf: 60185787, peterberth@outlook.dk
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: Michael Max Hansen, Myntevej 41, 
 5270 Odense N, Tlf. 40 81 92 44
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: Torben Christensen, Villestoftehegnet 222
 5210 Odense NV,  tlf. 40229591
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

TPI-Sekretariatet: Tlf. 66 16 56 63
Adressekartotek: TPI Odense, Forretningsudvalget
Bladudvalg NYT: TPI Odense, Forretningsudvalget
Mogens Augustinus-Jensen, Kochsgade 5,
5000 Odense C, tlf. 66 12 50 14 / 66 11 24 75
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Pedersen, Tarupvej 88, tlf. 66 16 17 37
E-mail: kirsten.pedersen@glenten.dk
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Vi har 65 års erfaring i at arbejde med papir

Kochsgade 5-7 I DK-5000 Odense C I 66 12 50 14 I info@helmertryk.dk I www.helmertryk.dk

OLE NIELSEN
Aut. VVS installatør

Alt i vand, varme og sanitet udføres

SPANGSVEJ 53
TLF. 66 16 36 60

Denne plads kan blive din
Støt op om TPI !
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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

Fo
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www.helmertryk.dk


