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Denne annonce kan blive din!!
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MINDEORD

Æresmedlem i Tarup-Paarup Idrætsforening
Povl Jeppesen, Odense 86 år.
Det er med stor sorg, at vi har fået meddelelse om Povl Jeppesens
bortgang den 1. december 2016.
Hermed har Tarup-Paarup Idrætsforening mistet en af sine store
personligheder.
Povl Jeppesen var særdeles aktiv på ledersiden. I 1956 blev han
indvalgt i Paarup Gymnastikforenings bestyrelse.
I 1964 blev Tarup og Paarup Gymnastikforeninger slået sammen
til Tarup-Paarup Idrætsforening.
Her blev Povl indvalgt i bestyrelsen i TPI´s Gymnastikafdeling.
Han sad i bestyrelsen indtil 1991 – en samlet
periode på 36 år. I perioden 1984 til 1988 som formand.
Foruden bestyrelsesarbejdet i foreningen var Povl en særdeles
aktiv idrætsudøver. Han dyrkede således badminton, håndbold,
gymnastik og orienteringsløb.
Om sommeren var han en af de ledende kræfter bag træningen og
prøverne til idrætsmærket på Tarup Skole.
I forbindelse med TPI´s 60 års jubilæum i 1988 blev Povl Jeppesen
tildelt den højeste udmærkelse i idrætsforeningen, idet han blev
udnævnt til æresmedlem.
Ved Povl Jeppesens bortgang har foreningen mistet et utroligt
varmt menneske, og vi er mange, for hvem det vil være et stort
savn ikke længere at have Povl iblandt os.
Vore tanker går i denne tid ikke mindst til Povls hustru Grethe.
Æret være Povls minde
Steen Wandrup Jørgensen, Hovedformand i TPI
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Nytårshilsen
Endnu et år er gået, og et nyt år med nye udfordringer står for døren.
2016 efterlader mange positive og tilfredsstillende indtryk. Det gælder både
resultatmæssigt og udviklingsmæssigt.
Også i 2016 har vi i foreningen kunnet konstatere en pæn fremgang på
medlemssiden, hvilket ikke mindst skyldes det store arbejde, der lægges i
ungdomsafdelingerne. Det er en fornøjelse 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.
I kraft af mit arbejde i de selvejende haller i Odense Kommune, har jeg ofte
bemærket, at vores forening er et forbillede for mange andre foreninger, når
det gælder måden, hvorpå vi driver vores forening. Hvor mange foreninger
har tilbagegang i medlemskredsen, bl.a. på grund af den udvidede skoledag,
så oplever TPI for de fleste afdelinger en pæn tilgang.
Det skyldes væsentligst, at afdelingerne hele tiden er i stand til at skaffe
trænere, ledere og instruktører, der får det hele til at glide. Heldigvis er der
i forældrekredsen en meget stor opbakning. Vi oplever, at mange forældre
involverer sig i børnenes træning, 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.
Også i Odense Kommune får vi mange rosende tilkendegivelser for den
måde, hvorpå vi driver vores forening.
Desværre er vi ikke i stand til at tilbyde de nødvendige rammer, der skal til
for at gøre træningen optimal for alle vore medlemmer.
Den største udfordring ligger i lokalefaciliteterne. Indendørs idrætsgrenene
har behov for bedre træningsfaciliteter. Flere afdelinger har i dag svært ved
at tage imod flere medlemmer, idet vore faciliteter ikke kan rumme flere.
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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

Som det er i dag, må flere af vore afdelinger leje sig ind i gymnastiksale og
andre idrætshaller i byen for at kunne tilbyde træning mere end én gang om
ugen. En yderligere træningshal vil kunne afhjælpe dette problem, samtidig
med, at andre foreninger kan få gavn af de frigivne timer andre steder i byen.
Når der tales om træningsfaciliteter, dækker dette ikke alene halkapacitet,
men i lige så høj grad bade- og omklædningsfaciliteter samt klublokaler.
Den optimale løsning vil derfor være opførelsen af en hal III af samme størrelse som den nuværende annekshal samt opførelse af 8 til 10 nye bade- og
omklædningsrum. I skrivende stund, er vi kommet meget langt med tegningerne til disse faciliteter, og disse vil blive offentliggjort i 2017.
Også i 2016 er der sket ændringer på vores dejlige anlæg.
Fodboldafdelingen har etableret et flot indgangsparti til stadion, der i den
forbindelse har fået navnet Home Park.
I cafeteriet er der købt nyt inventar i form af stole og borde.
Herudover er der efter ønske fra flere afdelinger indrettet et styrke- og genoptræningsrum i hallen.
Sportsligt har 2016 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte
afdelinger. Det er således igen blevet til adskillige mesterskaber og oprykninger.
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 2017.
Steen Wandrup Jørgensen - hovedformand
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TPI’s
Fastelav
nsfest

	
  

Afholdes fastelavns-søndag den 26. februar 2017
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:
	
   til børnene.
Sodavand, fastelavnsbolle og slikposer
Kaffe/te og fastelavnsbolle til de voksne.

Der vil også være legeredskaber, tegneværksted mm. til børn og
barnlige sjæle.
Prisen for dette arrangement er:
Børn: 50 kr.
Voksne: 25 kr.
Billetter kan købes fra man d. 23. jan til ons d. 15. feb hos:
Paaruphallens Cafeteria
Anna Petra i Tarup Centret

Sidste tilmeldingsfrist er
Den 15. februar 2017	
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TPI Nyt Januar 2017 - Badminton

Generalforsamling
BADMINTON
Den 19/4 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 (2016)
6. Valg til bestyrelse og revision
jfr. § 4 og § 6
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Ungdom
I weekend 6.-8. januar havde TPI 15
spillere og 2 trænere med til Tønder
stævnet. "Holdet" tog afsted fredag
kl 16.00, og ankom så 2 timer efter
til Tønder, hvor klubben havde fået
mulighed for at komme en dag før,
så spillere og trænere kunne få spillet lidt og hygget en masse inden
kampstart om lørdagen.
Alle spillede nogle meget flotte
kampe og præsterede virkelig godt.
Det blev til en Guldmedalje til
Sanne Lange i U13D damesingle.
Det blev til en Sølvmedalje til Siw
Madsen i U15C damesingle og så
blev det til en flot 3. Plads til William Quisth og Sebastian Andersson
i U11D herredouble.
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Der skal lyde en stor tak til de forældre og trænere som har været med til
at få det op og stå. Ungerne har haft
en hyggelig weekend, hvor der er
blevet skabt nye venskaber på tværs
af træninger og aldersgrupper.
Senior
I seniorafdelingen nærmer afslutningen på grundspillet sig. Der
mangler en enkelt runde inden holdene krydses med en anden pulje og
slutspillet kan gå i gang.
1. og 2. holdet har i år begge været i
Kredsserien (Fynsserien). 1. holdet
har en målsætning om oprykning
til Danmarksserien, hvilket indtil

Sanne Lange,
vinder af damesingle U13D
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videre er gået efter planen. Holdet
fører puljen med maksimumpoint
og er spændte og klar til at give den
gas i slutspillet, og forhåbentlig indfri drømmen om at komme tilbage i
Danmarksserien. Anderledes ser det
ud for 2. holdet. De har desværre
ikke fået en sejr i grundspillet og
ligger derfor nederst i puljen. Målsætningen for 2. holdet er at blive
i rækken og der skal derfor kæmpes hårdt i slutspillet for at beholde
pladsen. Vi håber at begge hold får
god vind i slutspillet og opnår deres
mål.

Siw Madsen,
sølvmedalje i damesingle U15C

Godt nytår
Gymnastikafdelingen ønsker alle
sine medlemmer samt instruktører
et godt og lykkebringende nytår! Vi
glæder os til atter at se jer til træning
i det nye år.
Pbv, Mette Find Andersen

Igen i år solgte TPI håndbold juletræer, på Shell-tanken ”Rugvang”
ved Tarup Centeret.
Der blev i alt indkøbt 280 træer, og
vi kunne melde total udsolgt den 22.
december kl. 15.30 ;O)
En stor tak skal lyde til Shell Rugvang, som igen ville have os stående.
Campingvognen blev placeret på
hjørnet af Rugvang og Rismarksvej
- og i år udstyret indvendigt med en
ordentlig olievarmeovn, til at holde
varmen, og en Ghettoblaster med
Julemusik, til at sætte stemningen.
Udvendigt fik campingvognen monteret en masse julelys, så den syner
af mere JUL, og her er der åbent!

Vi fik lavet nye skilte, så vi kunne
ses ved ind- og udkørslerne på Rugvang, og den nye på Ruggårdsvej.
Tak til Tarup Centeret.
En stor tak til de ”gamle” drenge i
håndboldforeningen – Stig, Leif,
Lars, Bent, Kurt og Mogens. De gør
en trofast og uundværlig indsats,
som gør det muligt for os, at sælge
træer allerede fra kl. 13 i hverdagene. Plus at de deler af deres mange
års erfaring, som frivillige juletræssælgere.
Det var i år en fornøjelse, at så
mange forældre tog en vagt. Nogle
tog endda mere end en. Det er SÅ
vigtigt! Uden Jeres bidrag, af Jeres
sparsomme fritid, var juletræssalget
ikke muligt.
Overskuddet går til Vores Ungdomsafdeling. Pengene bidrager
blandt andet til foreningens populære opstartsstævne i Vejen.
Et nyt tiltag, er Facebook Gruppen
”Juletræssalg TPI Håndbold- Info
og Support”.
Gruppen er et forum, hvor man kan
læse næsten alt om, at sælge Juletræer for VORES håndboldforening.
Man kan stille spørgsmål og få hurtigt svar, af de andre i gruppen. Man
kan poste sine stemningsbilleder,
under juletræssalget. Det var der i
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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
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øvrigt mange som gjorde. Tak for
det – det var virkelig fantastisk at
følge med, og få de glade indtryk af,
at folk hyggede sig under salget.

til at spille i mod, samt nogle ugers
kamppause, gør til at et nederlag
måske er lidt mere tåleligt end det
plejer.

Gruppen eksisterer naturligvis stadig. Så gør dig selv og Forældreudvalget den tjeneste at klæde dig på
til næste års salg, ved at finde gruppen, og bliv medlem. Det er uforpligtende ;o)

Jeg tror på at det nok skal lykkedes
for holdene at gøre en god figur i
deres pågældende rækker, det kræver bare lidt tilvænning, lidt hårdere
arbejde og en god gang gå-på-mod,
så er der mange ting der kan lykkedes.

Vi I forældreudvalget glæder os til
næste års salg, og vi håber I igen vil
være med.
Med Venlig Hilsen
Mike Andreas Westergren – Forældreudvalget TPI Håndbold

2. halvsæson er skudt i
gang
Kalenderen siger 2017, så julen og
nytåret er veloverstået.
Nu gælder det for de enkelte hold
at komme godt i gang med forårssæsonen og vise at det ikke var helt
tilfældigt at man faktisk rykkede en
række op.
Dog viste 1. spillerunde i den nye
halvsæson blandende resultater.
Selvfølgelig er det aldrig sjovt at
tabe en håndboldkamp, men set i
lyset af at det for mange holds vedkommende er lidt bedre hold de skal

For vores 3 divisionshold på seniorsiden, er det nu at slutspurten for
alvor skal sættes ind og vise at
vi som klub og hold, hører med i
den gode ende af de rækker de nu
engang spiller i.
På skrivende tidspunkt ligger vores
2. divisionsdamer nr. 4 i deres rækker. Nr. 1 har 18 point mens nr. 2 + 3
+ 4 i rækken hver har 14 point. Vinderen rykker direkte i 1. division,
mens nr. 2 skal spille kvalifikationskampe om at rykke i 1. division. Så
med sådan en tæt top, vil det blive
rigtig spændende at se hvordan det
hele ser ud i april måned.
Vores 3. divisionsdamer, ligger også
på skrivende stund nr. 5 i deres række med 14 point, mens nr. 1 i rækken har 17 point. Dette gør også at
toppen i denne række er utrolig tæt
og i 3. division er der samme oprykningsregler som hos 2. division, så
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med godt spil, god opbakning på tilskuerpladserne og lidt held, har man
jo lov til at håbe at der måske kan
komme en oprykning på spil.
Til sidst har vi vores 3. divisionsherrer, der også som nyoprykkere ligger på en flot 5. plads med 14 point.
Dog er der meget langt op til den
direkte oprykningsplads. Den har
Faaborg ØH, sat sig rimelig tungt
på med 12 kampe – 24 point og en
+målscore på 109.
Til gengæld er der kun 4 point op
til Kolding HK på 2. pladsen i rækken, der giver mulighed for at skulle
spille om at komme i 2. division.
Budskabet herfra er: Kom og støt
TPI når der spilles på hjemmebane
og lad os gøre Paaruphallerne til den
fæstning, som ingen hold har lyst
til at komme til, fordi VI HAR DE
BEDSTE TILSKUERE og det vil
være svært om ikke umuligt at få 2
point med hjem fra VORES HJEMMEBANE.

Den sociale kultur i
klubben
I denne artikel vil jeg tillade mig at
tage udgangspunkt i mig selv.
Jeg er gammel TPI'er. Mine forældre har spillet i klubben da de var
unge til de ikke kunne spille mere,
jeg har haft andet familie der har
spillet i klubben og selv er jeg kom14

met i TPI siden jeg var helt lille og i
dag er jeg 31 år gammel.
Udover 4 år, som U16 & U18, har
jeg altid selv spillet i den hvide trøje
og fra jeg blev seniorspiller i 2004
har jeg spillet på klubbens herrer
serie 3 hold. Jeg hjælper til med at
sidde ved dommerbord, når vi har
stævner, hjælper jeg til der, er med
til at sælge juletræer, når hovedbestyrelsen har det årlige loppemarked, er jeg med som sælger der etc.
I de første mange år af mit liv, spillede begge mine forældre på de lavere
rangerende hold her i klubben. Men
det var faktisk ikke det vigtigste,
ikke for mig og alle de andre børn
der kom med i hallen. Mange af os
børn, var børn af de spillere der var
i klubben, så derfor var det en selvfølgelighed at når vores forældre
skulle i hallen for at spille kom vi
også med. Dette gjorde at vi som det
mest naturlige i verden, fik en håndboldidentitet og mange af vores
venner, var de andre børn der også
kom i hallen.
Det var faktisk sådan at vi alle glædede os til om søndagen, fordi der
skulle vi jo op i hallen! Ikke nødvendigvis for at se håndbold, men
for at mødes med de andre børn, få
en bold mellem hænderne og bare
løbe at lege.

I slut 1990'erne, var håndboldafdelingen ikke så stor som den er i dag,
så når vores forældre skulle spille,
var det altid som de første omkring
klokken 12.
Da de fleste af spillerne på mine forældres hold var i nogenlunde samme
alderskategori, havde de fleste også
fået børn der var på nogenlunde
samme alder, og det var mange af
dem der kom med i hallen. Så havde
vi den aftale at alle os børn, lavede
vores lektier enten fredag eller lørdag, så vi havde hele søndagen til at
lege med hinanden i hallen. Den dag
i dag, er det stadig noget af det jeg
mindes tilbage på med glæde, netop
at vi fik lov til bare at rende og lege
med hinanden og bolden indtil vi
blev hentet sidst på eftermiddagen,
fordi vi skulle hjem og spise aftensmad. Det skal så siges, at jeg tror
også vores forældre var glade for at
slippe af med os engang i mellem,
hvor de kunne få lov til at lave voksenting sammen, som at købe ind,
gøre rent og bare nyde hinanden,
uden også at skulle underholde os
børn imens.
Det er noget af det samme, der er
tendensen den dag i dag. Netop at
flere og flere af de yngre spillere
render rundt i hallen, før de skal
træne og efter de har trænet. Samtidig med at når vi har stor hjemmebanedag, så er der flere der bliver i

hallen og hygger sig og ser de andre
hold spille kamp. Dertil når der bliver arrangeret fællesspisning på de
forskellige hold, så bliver der bakket
op omkring dette. Alt dette er med
til at give de gode oplevelser, som
jeg selv har fået lov til at få, af de
mange timer i hallen.
En anden god historie, er at hver den
1. tirsdag i måneden, mødes der ca.
12 kvinder oppe i Cafeteriet i hallen. Disse kvinder, er det vi vil kalde
seniorer, hvor alderen nok har passeret de 60 for de flestes vedkommende. Til fælles for disse kvinder
er, at da de var yngre spillede de
på samme hold sammen og siden
de stoppede med at spille, har de
fastholdt det sammenhold de havde
som spillere, ved at gøre det til en
tradition at mødes denne ene gang
om måneden.
Ved at bakke op om aktiviteterne,
skaber vi de gode stunder, der gør
at vi vil kæmpe endnu mere for
hinanden både på banen og udenfor banen, samt kan være med til at
skabe venskaber for livet.
Så for mig, er det med at vi spiller
på hold med folk vi godt kan lide,
men ligeså meget hygger os bagefter og skaber de gode minder i hallen, det er det der gør at TPI bliver
mere end bare en håndbolklub!
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Ordinær
Generalforsamling
MOTION

Ordinær
Generalforsamling
TENNIS

Tirsdag d. 14. marts 2017
kl. 19.30 i Paarup Hallen

Tirsdag d. 7. marts 2017
kl. 19.00 i Paarup Hallen
(klublokalet)

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.
På valg er følgende:
Kasserer Maren Borg
Sekretær Lillian Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Bodil Mortensen
Bestyrelsessuppleant Hanne Mattisson
Revisor Orla Klausen
Revisorsuppleant Annelise Overby
7. Eventuelt.
Bestyrelsen
TPI motionsafdelingen
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Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2.	Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3.	Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6.	Valg til bestyrelse og revision samt
suppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen
bydes på lidt at spise og drikke.
Bestyrelsen
TPI tennis

Jul 2016
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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. 31 16 56 61 (Efter 17)
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:
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
SeniorKent Baden, Morelvej 2
formand:
5250 Odense SV, tlf. 25 46 14 11
BanePoul 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
UngdomsThomas 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
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Mette Find Andersen,
mette_find_andersen@hotmail.com
Lisette Ellegaard Toft, ellegaardtoft@gmail.com
Anna Langkilde Møller, anna@langkildemoller.dk
Brit Sand Andersen,
Kasserer
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
Grand Prix:

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
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
SeniorKenneth Aaskov Jørgensen
leder
Bjerggårdsløkken 46, 5240 Odense NØ
tlf. 27207777, kennethaaskov@hotmail.com
UngdomsCasper Sørensen, Bakkevej 2
leder:
5210 Odense NV, tlf.: 23215786
MotionsKristian 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
Kasserer:

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:
Kirsten Pedersen, Tarupvej 88, tlf. 21 29 95 96
E-mail: kirsten.pedersen1935@gmail.com

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

