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To nye "gamle" ansigter har taget idrætsmærket.

Badminton

●

Fodbold

●

Fodbold Old-Boys
Motion ● Tennis

●

Gymnastik

●

Håndbold

Denne annonce kan blive din!!
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NYHEDER FRA DIN FORENING.
Vi har været ude i lokalområdet og promovere vores forening.
TPI har vi i den sidste måned deltaget i to arrangementer i lokalområdet,
begge helt nye tiltag.
Foreningernes Dag
Lørdag den 10. september 2016 blev der holdt Foreningernes Dag på Tarup
Bibliotek.
Det var første gang dette arrangement blev holdt og meningen var, at alle
foreninger i lokalområdet skulle stille op og vise, hvad der er af fritidsmuligheder i Tarup/Paarup. Alle håbede selvfølgelig på en masse besøgende.
På biblioteket havde 14 forskellige foreninger indrettet sig med hver deres
egen stand. Idrætsforeningens stand var bygget op med materialer fra de fleste af vores idrætsafdelinger. Odense Pigegarde skulle underholde og være
med til at gøre dagen festlig.
Desværre blev arrangementet ikke det tilløbsstykke, som man fra Tarup Bibliotek havde håbet på.
Arrangementet blev desværre stort set kun besøgt af bibliotekets kunder.
Det er tanken, at dette skal være et årligt tilbagevendende arrangement. Så
inden længe skal der laves evaluering af dagen, og her skal det bl.a. drøftes,
hvordan markedsføringen kan blive bedre.
TPI deltager gerne igen.
Loppemarked ved Tarup Center
Søndag den 2. oktober afholdt Tarup Center i samarbejde med TPI et stort
loppemarked på centrets lille parkeringsplads.
Parkeringsarealet var delt op i 48 stande, hvorfra man kunne sælge sine ejendele. Standlejen var på 100,00 kroner.
På trods af det ustadige vejr, blev arrangementet et stort tilløbsstykke. Der var
rig mulighed for at gå på opdagelse ved de mange stande, og der blev handlet
til den store guldmedalje.
Centerchefen og TPI skal i nær fremtid lave en evaluering af arrangementet.
Der er planer om at man fremover vil holde et - to årlige loppemarkeder i
samarbejde med TPI.
Steen W. Jørgensen
Hovedformand
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INDSPARK TIL TPI- NYT
Lokale leje:
Så er alle afdelingerne i gang igen efter sommerferien,
Vi har derfor godt gang i mødelokalerne hver aften, derfor
Er det super vigtigt at man lige ringer eller stikker hovedet ind til os
og reservere et lokale, samt afmelder det igen hvis det ikke skal bruges.
Hold spisning:
Fælles spisning kører fint i næsten alle afdelingerne, hvor holdene spiser
Samlet engang om måneden, men vi har plads til flere, så er du ny træner
Eller forældre som vil have oplysning herom så kom ind til os.
Drikkevarer:
Så har vi et ønske som kommer hvert år når vi starter, det er medbragte drikkevarer hører ikke til i hallen eller omklædningsrum, når cafeteriet har åbent,
er man i tvivl om vi er her ,så spørg os, selvfølgelig dage hvor vi har lukket
er det helt fint.
Stor Tak:
Til sidst skal der lyde en kæmpe tak for opmærksomheden til vores bryllup
For vaser, vin, samt blomster
Tusind tak til:
TPI Hovedbestyrelsen, TPI Håndbold, TPI Badminton
TPI Badminton (Onsdag formiddag).
Samt andre søde mennesker i TPI
Med venlig hilsen
Tina & Lars Christoffersen
Paarup Hallens Cafeteria
Kære alle.
Glenten nedlægger deres mailserver, og min tidligere mail kan derfor ikke
længere bruges fra den 31.12.2016.
I kan allerede fra i dag bruge min nye mailadresse, der er:
kirsten.pedersen1935@gmail.com
De bedste hilsener Kirsten Pedersen
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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 •

Poul Schou A/S
Rugårdsvej 321, 5210 Odense NV
Telefon 66160385, poulschou.dk
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Erik Vester privat: 66 16 04 17

"FODBOLDAFDELINGEN
GÅR DIGITALT
Efter mange år med tavle og tusch
har fodboldafdelingen med hjælp
fra loppekontoen, opsat en stor
infoskærm ved omklædningsrummene.
Vi har fået mulighed for at få et helt
nyt udtryk, når vi nu kan vise ugens
program på en infoskærm istedet
for på vores gamle tavle.
Det er en stor hjælp i hverdagen,
da Arne nu kan ændre i programmet online. Det betyder at vi både
har mere sikkerhed for at alt altid er
opdateret og så frigiver det nok også
lidt tid til andre opgaver.
Vores sponsorer har i infoskærmen

fået en ny reklamesøjle, hvor rigtigt
mange både fra TPI men også fra
andre klubber ser deres reklamer.
Det er vi glade for da vi altid har
brug for gode sponsorer i klubben.
Så ud over en tak loppekontoen for
støtte til skærmen får I hermed en
lille opfordring til at støtte vores
sponsorer, de støtter os.
Endelig vil jeg gerne opfordre jer
til at kontakte en fra bestyrelsen,
hvis I skulle have lyst til at gøre en
ekstra indsats for vores børn i TPI
-Fodbold.
Der er altid mange opgaver som
skal løses og vi har løbende brug
for flere kræfter.
Venlig Hilsen
Anders Nørgaard
Formand TPI-Fodbold"
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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

Denne annonce
kan blive din!!

Odense Nord Afdeling
Næsbyhovedvej 1
5270 Odense N
Telefon 45 12 16 40
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TO KENDTE TPI PERSONER
HAR TAGET IDRÆTSMÆRKE FOR FØRSTE GANG
Hvad er Idrætsmærket for noget,
ja nogle kalder det ”Rittersport”
andre ”Sidespring”, for man hopper, springer, går, cykler, løber og
træner alle musklerne fra april til
juni, hvorefter man aflægger prøver
og får overrakt guldnåle og diplom
med hver sine resultater.
I år har to kendte TPI medlemmer
været i aktion, for at prøve kræfter
med de forskellige øvelser. Det er
Annie og Frank Østergaard, som
igennem rigtig mange år har været
frivillige hjælpere i TPI’s forskellige afdelinger, specielt med mange
kræfter i TPI Scenen. Nu kunne de
fælles hygge og snakke sammen
med os andre 12 medlemmer i både
Tarup Skoles gymnastiksal samt på

den grønne græsmark ved skolen,
for at træne atletikken, som er for
alle. Her fik Frank hurtigt navnet
”Duracell kanin”, da flotte stående
længdespring på 2,25 meter blev
udført i sandet og vi andre kunne
kun lære af det nye medlem på 64 år.
Her kunne vi så sammenligne JensPeders spring på 1,5 i en alder af 82,
og som skulle have sit mærke nr. 64.
Glæden ved idrætsmærketræningen opnåede man ved at nå de krav
som stilles jf. ens egen alder, holde
sig i form, møde hinanden og få en
hyggelig snak samt føle at ”livet er
en leg” – Og ved dette års overrækkelse af mærker var det sunde ostemadder, serveret fra Tina og Lars i
Paarup hallen, med druer, melon og
peber, ja selv kagen var med squash
og pyntet med gulerødder.
Tak til jer alle for dejlig sang og
sjove fortællinger.
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Torsdag d. 13/10 havde Fionia Fond
inviteret til overrækkelse af donationer på Odense Rådhus. I blandt
174 ansøgere var 27 valgt ud - og
deriblandt Gymnastikafdelingen i
TPI! Vi havde, med stor hjælp fra
vores hovedformand Steen, ansøgt
om 50.000,- til et gymnastik-gulvtæppe! Gulvtæppet skal bruges
til vores konkurrencegymnaster,
så de kan optimere deres træning
frem mod deltagelse i de æstetiske konkurrencer i både ind - og
udland, hvor konkurrencerne foregår på gulvtæppe!
Vi glæder os nu, til tæppet kommer
i hus!
Der skal hermed lyde en stor tak
til Fionia Fond for donationen og
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til Steen for hjælpen med ansøgningen!
På gymnastikafdelingens vegne,
Mette Find Andersen

DGI'S "MINI-HJÆLPETRÆNERKURSUS"
Søndag d. 9/10 tog gymnastikafdelingens yngste hjælpetrænere,
de såkaldte "spirer", turen til
Søndersø-hallerne for at deltage i
DGI's "Mini-hjælpetrænerkursus"!
Dagen varede i 7 timer, og der blev
gennemgået alt fra lege, opvarmning, rytme, spring, modtagning
og rollen som spire på et hold!
Vores 7 spirer deltog alle med
stort engagement og begejstring

og fik alle meget ud af dagen! De er
nu klædt på til at fungere i trænerteamet omkring de hold, de er spirer
på, og forhåbentlig har de fået mere
blod på tanden til at fortsætte som
hjælpere og på sigt instruktører i
vores forening!
Godt gået Mathilde, Julie, Freyja,
Mille, Katharina, Emma og Anna!
På bestyrelsens vegne,
Mette Find Andersen

NY SPÆNDENDE SÆSON I
VENTE
Ved at kigge ud af vinduet, kan man
se at sommeren har forladt os og
koldere tider står for døren.
Dette er jo så også ensbetydende
med, at den nye sæson er skudt i
gang! Alle hold har på nuværende
tidspunkt været i kamp flere gange,
både på udebane og hjemmebane.
De ungdomsspillere der rykkede op
til nye hold og årgange her i foråret,
virker til at være faldet godt til sammen med nye og gamle holdkammerater.
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Alle holdene har spillet kampe både
ude og hjemme. Det er blevet til
både sejre og nederlag. Sådan vil
det jo altid være i sport og specielt
også hvis man skal begynde at spille
sammen med nogle nye medspillere.
I seniorafdelingen, er der ikke andre
oprykninger end de U18 spillere der
bliver seniorspillere. Her er udfordringen at der kommer nye spillere
til fra andre klubber, specielt når vi
gør det godt og rykker op.
Det har vi jo oplevet hele 2 af i sæsonen 2015/2016, som skal effektiveres i denne sæson 2016/2017.
For 1. Herrer var det oprykningen
fra Fynsserien til 3. division, hvor
vi efter en 2. plads i puljen, skulle
spille oprykningskampe, som dog
blev vundet uden kamp, grundet
skrivebordsafgørelser i forbundet.
Herrerne er kommet godt fra start i
3. division, her har holdet spillet 3
kampe og fået 3 sejre. Dette resultere i øjeblikket til en plads som nummer 4. De 3 første pladser indtages
af Svendborg HK, Faaborg ØH og
Tommerup HK, alle kun på bedre
målscore.
Så dette må siges at være godkendt
både fra TPI´s side men også for
fynsk håndbold.
Vores 2. damehold rykkede også op
fra Fynsserien til 3. division. De har
på skrevne tidspunkt spillet 2 kampe, hvor det er endt med både en sejr
og et nederlag. Dette giver en plads
midt i rækken. Men dette skal helt
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sikkert nok blive forbedret, det tror
jeg på.
Vores 1. Damer, er i gang med en ny
sæson i 2. division og her håber vi
da, at efter at have fået erfaring vil
kunne slutte så højt som overhovedet muligt og da gerne på 1. eller
2. pladsen i puljen, der giver enten
automatisk oprykning til 1. division
eller muligheden for at spille sig op
i en højere række.
I TPI Håndbold, er og vil vi gerne
være mere end bare en håndboldklub og i den forbindelse, håber jeg
at vi hver især, uanset hvilket hold
vi spiller på, om vi er spillere, forældre eller andet, vil blive ved med at
skabe de gode oplevelser på hjemmebane. Hvor vi bakker ikke kun
ens eget hold op, men så mange
hold fra klubben som overhovedet
muligt.
Det er jo faktisk sjovt at være i hallen og hygge sig med hinanden og
skabe de gode oplevelser, som kan
blive til gode minder senere.
Anders Thoke
tuneringsansvarlig

MOTION
TPI´S LØBEKLUB KAN
FEJRE 1 ÅRS FØDSELSDAG
DEN 5. OKTOBER 2016
I flere år har vi i TPI haft et stort
ønske om at kunne udnytte de dejli-

ge omgivelser, vi har omkring vores
idrætsforening og i lokalområdet, til
at starte en løbeklub. Derfor tog vi 3
friske løbepiger (Britta Ranch, Gitte
Refsgaard Rasmussen og Gitte Viskum) mod til at starte en løbeklub.
TPI´s løbeklub har nu været i gang
siden oktober 2015 og har ca. 55
medlemmer. Klubben vokser stødt
og vi får løbende flere medlemmer.
Vi er ikke en ”professionel” løbeklub, men en løbeklub for alle dem,
som gerne vil have sved på panden
og komme i bedre form. Alle kvinder og mænd over 15 år kan deltage.
Mødestedet er ved Paaruphallen
og vi løber mandag og onsdag kl.
17.30. Vi finder altid en gruppe,
som passer til alle - om man er ny
eller øvet løber.
Vi løber i forskellige distancer fra 5

-15 km /tempo 5.00-7.30 min/km.
Vi har i denne sæson hver gang en
tempoholder til 5 km ruten. Tempoet i denne gruppe er så alle kan være
med dvs. både løb og gå pauser. Det
er vigtigt at have alle med, så man
får en god oplevelse fra starten af.
Som noget nyt kan vi tilbyde intervalløb hver anden uge (onsdag i lige
uger), hvilket giver rigtig meget for
vores løbere. Selv om det kan være
super hårdt, er alle vores løbere faktisk rigtig glade for det.
Efter løb har vi fornøjelsen af, at
byde på et lækkert æble/ pære, som
er sponsoreret af Bækkelundgård,
Tyrsbjergvej 68, Odense NV.
TPI´s løbeklub søger hele tiden
efter sponsorer, så vi kan glæde
vores løbere med tilskud til tøj,
løbearrangementer og lignende. Det
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er os en glæde, at vi allerede har
fået sponsorat fra Danske Bank og
Sportsmaster.
TPI´s løbeklub er gået sammen med
andre løbeklubber i Odense. Det er
et samarbejde mellem Odense´s
løbeklubber. Her skiftes klubber-
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ne til at invitere til et løb ca. hver
måned. Alle kan være med og det
er gratis at deltage. Det handler blot
om at få motion, frisk luft og en
god oplevelse i selskab med andre
løbere.
I TPI løbeklub er vi ganske alminde-

lige mennesker, som nyder at løbe.
Vi hygger os socialt, griner sammen
og ikke mindst hjælper vi hinanden
til at komme i bedre form. Vær ikke
bange for at møde op. Vi skal nok
tage godt imod dig.
TPI´s løbeklub finder løbende på
nye tiltag. Vi har i løbeklubben haft
foredrag med eliteløber Søren Kirkegaard, som bl.a. kom med ”guldkorn” omkring det at løbe og hvad
vi kan gøre for at undgå skader.
Den 5. oktober 2016 kunne vi så
fejre vores 1 års fødselsdag. Først
hygge med løbeklubben´s medlemmer, hvor vi var vært med en letter
anretning. Derefter afholdte vi et
spændende foredrag med psykoterapeut, Lene Buhl Christoffersen
omkring ”stress” i Paarup-hallens
cafeteria. Dette arrangement var
både for løbeklubbens medlemmer
samt øvrige interesserede – tak til
jer alle for god opbakning.
Ligeledes en stor tak til Sundhedhuset, Meny, Jette´s klip, Intersport,
Sportsmaster, Orloff, 7-eleven, GF
Forsikring, Sekretær i TPI Bente
Pedersen, Paaruphallens Cafeteria
og Paarup Grillen, som havde sponsoreret flotte gevinster til vores lodtrækning i pausen.
På gensyn i din nye løbeklub
Kontakt os på mail:
Gitte Refsgaard Rasmussen:
gitteallan@webspeed.dk

Gitte Viskum:
gitte@paarupkloakservice.dk
Britta Ranch:
britta.ranch@gmail.com
Følg os på Facebook “Løbeklub i
TPI”, eller på
www.tpi.dk/motion/loeb

Tennisklubben sluttede udendørssæsonen af på bedste vis da 2. senior
vandt Fynsserien.
Da 1. holdet i 1. division undgik
nedrykning var adgangsbilletten til
2. division sikret.
Vi er den mindste klub i holdturneringen under DTF, som har 2 hold i
divisionen.
Vi fik også afholdt en tennisskole
for børn for første gang i mange år.
Yulia var tovholder på
projektet, som havde 12 deltagere.
Selv om vejret ikke var særlig godt,
var stemningen god og børnene havde en fin uge.
Det lykkes os at fastholde den flotte
medlemsstigning fra sidste sæson
på ca. 210. Flot vejr
i hele september måned gav flere
indmeldelser end normalt så sent på
sæsonen.
Vi nåede også at få lyset renoveret
på bane 1 + 2 med helt nye lamper.
Johnny var tovholder på projektet.
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Vi fik tilskud fra TPI’s loppekasse
på 50 % af omkostningen. Det siger
vi tak for.
I skrivende stund er vi gået i gang
indendørs i tennishallen i Marienlyst. Ca. 60 medlemmer har booket
bane for hele sæsonen. Vores 1.
senior deltager i holdturneringen i
Jylland/Fynsserien.
Vi er også startet med minitennis i
Paarup Hallen (den lille). Det foregår søndage fra kl. 14-16.
Der spilles med bløde bolde på badmintonbane med sænket net. Det er
et ”spilselv-koncept”
God fornøjelse.
IBG
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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

Denne plads kan blive din
Støt op om TPI !

OLE NIELSEN
Aut. VVS installatør

Alt i vand, varme og sanitet udføres

SPANGSVEJ 53
TLF. 66 16 36 60
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www.helmertryk.dk

Fohlmann.communication

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

