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NYT ÆRESMEDLEM
Steen W. Jørgensen kan i 2017 fejre 20 års jubilæum, som hovedformand i
Tarup-Paarup Idrætsforening. Hans virke for foreningen strækker sig imidlertid over mere end 30 år.
Vi almindelige mennesker har rødt blod i årene, de kongelige siges at have
blåt blod. Men sikkert er det, at Steen har både har rødt og blåt blod i årene,
som TPI’s logo for han betragter TPI, som sin forening helt ind i hjertet. Den
er simpelthen en del af Steen.
Tilbage i 1985 blev Steen kasserer og gruppeleder i Fodboldafdelingens Ungdomsudvalg og var det i en årrække. I 1986 blev han valgt til sekretær i Fodboldafdelingens bestyrelse og varetog denne post frem til 1988.
I 90’erne blev nogle af kræfterne lagt i Badmintonafdelingen, hvor Steen i en
længere årrække var holdleder og også blev valgt til sekretær i bestyrelsen i
1996. Det varede dog kun 1 år før du blev headhuntet.
I april 1997 blev Steen valgt, som ny hovedformand i foreningen. En post han
stadig varetager til UG.
Samtidigt med arbejdet for de enkelte afdelinger, har Steen været på banen
for at varetage hele foreningens interesser.
Siden hal 1 blev bygget har der været pladsproblemer i TPI. Så Hal 2 var et
stort ønske. Den 18. december 1989 blev ”Den selvejende institution Paarup
Annekshal” stiftet. Steen var fra starten med i bestyrelsen, først som sekretær, men allerede fra 1991 som formand.
Det stopper ikke her. For i 1990 blev Folkeoplysningsloven vedtaget. Den
skulle give foreningerne råderet over kommunale tilskud. Her var TPI straks
på banen og i 1991 var den talkyndige revisor med til at bede Odense Kommune om at være med i et 3 årigt selvstyreforsøg. Det lykkedes. Forsøget
startede 1. januar 1993 og blev gjort permanent i juni 1998. ”Selvstyret i
Paarup-hallen” blev en realitet.
Succesen med både ”Den selvejende institution Paarup Annekshal” og ”Selvstyret i Paarup-hallen” kan i den grad tilskrives Steen’s store indsats.
3

Steen har også tidligere spillet en del badminton. Og som han selv har sagt,
var det en storslået karriere.
Derudover er Steen en god rådgiver og støtte for foreningens afdelinger.
Fx har han hjulpet Håndboldafdelingen med ansøgninger og projekter til 2
strandhåndboldbaner og Gymnastik med at søge fonde til et specielt gulvtæppe til konkurrencehold.
Det næste store projekt for TPI bliver ønsket om en hal 3 og flere omklædnings- og mødefaciliteter også her er Steen med i front.
Man kan roligt sige, at Steen i mange år har udført et bemærkelsesværdigt
arbejde for TPI, har været med til at tegne foreningen som helhed og ikke
mindst gjort TPI kendt udenfor egne rækker.
Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at markere Steen’s 20 år jubilæum, som
formand med at udnævne ham til ÆRESMEDLEM i Tarup-Paarup Idrætsforening.
Bente Pedersen Hovedsekretær

STEEN W. JØRGENSEN AFGÅENDE HOVEDFORMAND
TAK FOR 20 DEJLIGE ÅR
Det er med vemod, at jeg har truffet beslutningen om at stoppe i TPI som
hovedformand efter 20 år.
Jeg har været utrolig glad for min tid som hovedformand. Jeg har i min formandsperiode lært en masse dejlige mennesker at kende, både i og udenfor
idrætsforeningen. Herudover har jeg haft et fantastisk samarbejde med vores
sekretær Bente Pedersen. Hun er virkelig TPI’er om en hals.
Jeg føler imidlertid, at tiden er inde til et skifte, og når jeg samtidig føler, at
vi har fundet den helt rigtige afløser, så er valget ikke så svært. Endelig er det
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befriende, selv at kunne træffe valget, frem for at blive opfordret til det. Derfor kan jeg med god samvittighed overdrage jobbet til Michael Max Hansen,
som jeg ved brænder lige så meget for TPI.
Jeg kan ikke undgå, at være stolt af min periode som formand, idet jeg har
oplevet en tid, hvor der er sket store forandringer i min forening. For TPI er
min forening.
Jeg har imidlertid ikke besluttet at forlade arbejdet helt i TPI, idet jeg forsætter som formand for Selvstyret med Paarup-Hallen og Paarup Annekshal.
Tak for 20 dejlige og begivenhedsrige år i TPI´s hovedbestyrelse.
Steen W. Jørgensen

MICHAEL MAX HANSEN NY HOVEDFORMAND
Jeg er 56 år og startede med at spille fodbold i TPI som 6-årig.
Udover selv at have spillet fodbold har jeg været træner, holdleder, bestyrelsesmedlem i en lang årrække i TPI. Senest som formand for fodboldafdelingen i 9 år indtil marts 2016.
I det civile er jeg ansat i bankverdenen
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Tarup Paarup Idrætsforening
TPI er en forening med over 2.000 medlemmer. Det vigtigste, er at forsætte
den flotte udvikling som Steen W. Jørgensen igennem sine 20 år, som hovedformand har sat sit store aftryk på.
I TPI skal vi sammen skabe en aktiv forening med muligheder for at dyrke
mange forskellige sportsgrene. Samtidig skal vi sikre et godt socialt miljø til
gavn for foreningens medlemmer.
For at sikre den fortsatte udvikling af vores afdelinger er det vigtigt at have de
rigtige rammer. Derfor arbejder vi i øjeblikket på mulighederne for etablering
af en hal 3 samt udvidelse af omklædningsfaciliteter m.m.
Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet i TPI, og sikre at vi stadig en stor aktiv
spiller i lokalområdet.
Michael Max Hansen

BERETNING FOR 2016
Endnu et år er gået siden vi sidst holdt hovedgeneralforsamling.
På sidste generalforsamling kunne jeg fortælle, at der blev arbejdet ihærdigt
på tegninger til en ny træningshal på størrelse med annekshallen. Tegningerne er netop færdiggjort, og indeholder foruden træningshallen nye badeog omklædningsrum til fodboldafdelingen samt depotrum, mødelokaler og
lokaler for fysioterapi. I forbindelse med tegningerne har hovedbestyrelsen
udarbejdet en rapport vedr. udbygningsplanerne. Rapporten skal bl.a. anvendes som præsentationsmateriale overfor Odense Kommune. Det har været en
langvarig proces, men jeg synes selv, at planerne er utrolig spændende.
Det er ingen hemmelighed, at vi er udfordret med hensyn til træningsfaciliteter. Enkelte afdelinger er nødsaget til at leje sig ind i idrætshaller andre
steder i byen for at kunne tilbyde træning mere end én gang om ugen. Også
på bade- og omklædningsfaciliteter er vi udfordret. Det er et puslespil at få
fordelt disse faciliteter både til træning og til kamp. Derfor er der indregnet
10 nye omklædnings- og baderum i de færdiggjorte tegninger.
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Affaldscontainere & kran/grab
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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
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Poul Schou A/S
Rugårdsvej 321, 5210 Odense NV
Telefon 66160385, poulschou.dk
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Erik Vester privat: 66 16 04 17

Når det så er sagt, må vi ikke glemme, at vi i dag råder over et af byens bedste
og smukkeste anlæg. Overalt fremstår vore faciliteter utrolig velholdte, og
det er ingen hemmelighed, at vi hos Odense Kommune er et godt eksempel
for andre foreninger.
Vi er stadig den tredje største idrætsforening på Fyn, når vi måles på antal
medlemmer. Medlemsmæssigt ligger vi på niveau med sidste år. Enkelte
afdelinger har oplevet en pæn fremgang, medens andre har oplevet en tilbagegang. Tilbagegangen har været særlig mærkbar i vores gymnastikafdeling,
hvor der bl.a. er konkurrence fra fitnesscentrene. Det er en kedelig udvikling,
idet idrætsforeningen ikke som tidligere, vil være det naturlige samlingssted.
Det kan på sigt skade såvel kammeratskab som det sociale sammenhold.
I 2016 er der sket flere ændringer af vore faciliteter. Vi har etableret et fælles styrke- og genoptræningsrum i hallen. Etableringen er finansieret ved
hjælp af midler fra loppekontoen, og kan benyttes af alle vore afdelinger. På
fodboldstadion har fodboldafdelingen etableret et flot indgangsparti. Stadion
har i samme forbindelse fået navnet Home Park. Endelig har vi i 2016 færdiggjort foreningens nye hjemmeside. Den gamle hjemmeside kunne ikke
længere tilfredsstille de behov og ønsker, der er til en moderne hjemmeside.
Den teknologiske udvikling betyder desværre, at det er blevet vanskeligere
at fastholde vore annoncører. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at vores
medlemsblad TPI-Nyt, vil blive udfaset med udgangen af 2017.
I Selvstyret med Paarup-Hallen har vi en god og sund økonomi. En økonomi, der er nødvendig for at kunne løfte de mange opgaver, der opstår i så
stor en forening. I 2016 har vi således fortsat udskiftningen af store dele af
trådhegnet omkring vore fodboldbaner på den anden side af åen. Dette er
blandt andet sket i forbindelse med modtagelsen af en ekstraordinær bevilling på kr. 150.000 fra Odense Kommune.
Vi mangler stadig at få skiftet hegnet omkring bane 4 og 5, men det vil ske i
takt med at der kan afsættes midler dertil. I 2016 var vi så heldige at modtage
donationer fra Fioniafonden og Nordeafonden på kr. 75.000. Disse donationer har gjort det muligt, at foretage en udskiftning af inventaret i hallens
cafeteria. Der er således indkøbt nye stole og borde.
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Alt dette har kun været muligt på grund af vores selvstyre. Uden selvstyret
ville vi med garanti have haft nogle faciliteter, der ikke blev vedligeholdt i
samme grad som nu. Det ville simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at rejse
penge til sådanne formål.
Annekshallen er ligeledes kommet ud af 2016 med et pænt overskud, der er
resultatet af en god og stabil udlejning. Driften går som forventet, og vi kan
konstatere, at der heller ikke i 2016 har været større vedligeholdelsesopgaver.
Den gode økonomi har betydet, at vi også i 2017, vil kunne tilbagebetale
afdelingerne det tillæg vi har påført udlejningsfakturaerne ud over den egentlige leje i 2016.
TPI-Nyt er også i 2016 udkommet 6 gange. Det er ingen hemmelighed, at
stoffet til bladet er faldet i takt med afdelingernes brug af hjemmesiden. Det
har betydet, at det er blevet vanskeligt, at fastholde vore annoncører i bladet.
Det betyder desværre, at hovedbestyrelsen har besluttet, at bladet udfases og
udkommer for sidste gang med udgangen af 2017.
Loppemarkedet i 2016 var igen en god indtægtskilde. Vi har dog i 2016 måtte
konstatere en mindre nedgang i indtjeningen i forhold til 2015. Nedgangen
skal nok ses som et resultat af de mange loppemarkeder der afholdes overalt.
I 2016 har vi bistået Tarup Centret i forbindelse med deres afholdelse af et
loppemarked på parkeringspladsen foran centret. Ifølge aftalen med centret
tilfalder standlejen for de enkelte stadepladser TPI.
Loppemarkedet er stadigvæk en fin indtægtskilde, men også et arrangement, der spiller en stor social rolle. Det er et arrangement, hvor vi har lejlighed til at være sammen med andre medlemmer på tværs af afdelingerne, og
hvor vi har et fælles mål, at skaffe penge til fornyelser i de enkelte afdelinger.
Sportsligt har 2016 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte
afdelinger. Det er således 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 foreningen.
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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. Det kan ikke undgå at
gøre mig stolt.
Jeg kan ikke lade være med at være imponeret af det store arbejde, der lægges i vore ungdomsafdelinger. Det er en fornøjelse at se, hvordan trænere,
instruktører og ledere arbejder seriøst med de unge. Heldigvis oplever afdelingerne en stor opbakning fra forældrekredsen. 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. 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 fine resultater.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i hovedbestyrelsen for et
godt og konstruktivt samarbejde i 2016. Tak til alle, som har ydet en indsats
for vores forening. Tak til vore annoncører, sponsorer, Odense Kommune og
andre, der har støttet vores forening økonomisk eller på anden måde.
Steen Wandrup Jørgensen, Hovedformand

PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR 2017
2017 skulle gerne blive året, hvor vi får gjort Odense Kommune og dens
politikere opmærksomme på vores udbygningsplaner. Der forestår et større
arbejde, idet anlægsbudgettet forventes at ligge i nærheden af 21 mio. kroner.
Beregninger viser, at Odense Kommune skal deltage i finansieringen med et
årligt driftstilskud på ca. 1,7 mio. kroner.
I selvstyret håber vi på en ekstraordinær bevilling, således at vi kan fortsætte
udskiftningen af trådhegnet omkring vore fodboldbaner på den anden side af
åen. Herudover forventer vi, at påbegynde en udskiftning af vinduerne i hallens cafeteria. De gamle vinduer er efterhånden så utætte, at opvarmningen
i cafeteriet er blevet temmelig kostbar. I forbindelse med isætning af de nye
døre i forhallen er det blevet nødvendigt med opsætning af et varmetæppe i
forhallen, således at vi undgår at kulde trænger ned i hallen, når dørene åbnes.
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Et andet stort problem som vi forsøger at gøre noget ved i 2017 er belysningen imellem øverste og nederste parkeringsplads samt belysningen til og på
parkeringspladsen foran tennisanlægget. Området hører under kommunen,
så vi kan kun skubbe på.
Vi skal ligeledes have udskiftet en del af træstolperne i hegnet omkring tennisanlægget, idet disse mange steder er gået i forrådnelse.
Vi har netop afholdt det 32. loppemarked i Paarup-Hallerne. Det var som
sædvanlig en travl dag. Besøgstallet var 808 og omsætningen var ca. 85.000
kroner. Det betyder, at vi kan forvente et overskud på godt 50.000 kr.
Det er ligeledes vores plan at fortsætte vores juletræsarrangement, idet der
stadig er stor interesse for dette arrangement.
Herudover vil der opstå mange andre opgaver hen ad vejen. Men jeg er ikke
i tvivl om, at vi nok skal få dem løst, når blot vi alle går til arbejdet i den
sædvanlige positive TPI-ånd.
Steen W. Jørgensen, Hovedformand

TPI’S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2017
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.		
3.
4.		
5.		
6.
7.		

Valg af dirigent
Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
Indkomne forslag
Budget og plan for det kommende år
Valg til bestyrelse og revision
Eventuelt

Hovedformand Steen Jørgensen bød velkommen til de 23 fremmødte til
hovedgeneralforsamlingen.
Tarup-Paarup Idrætsforening har mistet et mangeårigt medlem. Æresmedlem
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Povl Jeppesen gik bort den 1. december 2016. Generalforsamlingen startede
med at mindes Povl Jeppesen
1. Valg af dirigent
Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning for det forløbne år
Steen W. Jørgensen aflagde beretning for 2016, den kan læses i TPI-Nyt maj/
juni og på www.tpi.dk Der var ingen bemærkninger til den fyldige beretning,
der herefter blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab
Kenneth Broe fremlagde foreningens regnskaber.
Leg & Bevægelse
Overskud på + 1.175 kr.
Loppemarked
Overskud på + 46.502 kr.
TPI-Nyt
Underskud på - 45.281 kr.
Hovedafdelingen
Overskud på + 7.744 kr.
Kenneth redegjorde for underskuddet i TPI-NYT, hvor der var afholdt udgift
på godt 100.000 kr. til ny hjemmeside. Regnskaberne blev godkendt uden
bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Indkommet forslag fra forretningsudvalget om vedtægtsændringer, blev
behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Under dette punkt blev der
uddelt pokaler.
TPI’s Ungdomspokal blev uddelt til Alexander Bülow Svenstrup fra Badmintonafdelingen.
Albanipokalen blev uddelt til Erik Clausen fra Motionsafdelingen.
Uddrag af motivationerne samt billeder kan læses i TPI-Nyt maj/juni og på
www.tpi.dk
5. Budget og plan for det kommende år
Kenneth Broe fremlagde budget for TPI-Nyt samt hovedafdelingen for 2017.
Steen W. Jørgensen fremlagde planerne for 2017, der kan læses i TPI-Nyt
maj/juni og på www.tpi.dk
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6. Valg til bestyrelse og revision
Steen W. Jørgensen fik ordet og fortalte de fremmødte, at han ønskede at
stoppe i TPI som hoved-formand efter 20 år. Generalforsamlingen hædrede
Steen W. Jørgensen for sin indsats. Indlæg fra Steen kan læses i TPI-NYT
maj/juni og på www.tpi.dk
Valg af ny hovedformand: Hovedsekretær Bente Pedersen motiverede indstillingen af ny hovedformand Michael Max Hansen. Han blev valgt for 1 år. Michael takkede for
valget. Indlæg fra Michael kan læses i TPI-NYT
maj/juni og på www.tpi.dk
Valg af hovedsekretær:
Bente Pedersen blev genvalgt
Valg af hovedkasserer:
Kenneth Broe blev genvalgt
Valg af bestyrelsessuppl.: Jørgen Dreyer blev valgt
Valg af revisor:
Mogens Guldmann blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Poul Guldbrandt Jensen blev valgt
7. Eventuelt:
Ingen bemærkninger

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
1. Vedtægtsændringer
Da foreningens medlemsblad TPI-NYT udfases med udgangen af 2017 kan
en hovedgeneralforsamling ikke længere indkaldes via bladet. Der sker følgende ændringer i § 8:
Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse med dagsorden ændres fra (i TPI-NYT) ændres til (PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE).
Ændringen blev vedtaget uden bemærkninger.
Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten Per Rønn og et længe
leve for TPI.
Referent Bente Pedersen
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TPI’S UNGDOMSPOKAL 2017
TPI’s ungdomspokal blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til
Alexander Bülow Svenstrup fra
Badmintonafdelingen. I indstillingen hedder det bl.a.:
Alexander kommer fra vores egen
ungdomsafdeling og er i bedste
foreningsånd ved at ”betale tilbage” fra den tid, hvor han selv har
modtaget bl.a. som ungdomsspiller.
Alexander har i mange år været træner og hjælpetræner for diverse ungdomshold. Her har han været med til at skabe et forfriskende træningsmiljø i en
tid, hvor foreningsidrætterne kæmper mod iPads, YouTube og gaming-kultur.
Børn i alle aldre synes godt om Alexanders smilende væsen, og han har en
evne til at kunne med børn og unge i alle aldre. Udover at passe trænergerningen er Alexander også at finde til lokale ungdomsstævner, holdkampe og
stævner, som kræver overnatning, hvor han coacher og kærer om de deltagende ungdomsspillere. Det store foreningshjerte vil TPI badminton gerne
belønne Alexander for. Vi håber med denne pris at kunne motivere Alexander
til at fortsætte det glimrende ungdomsarbejde.

ALBANIPOKALEN 2016
Albani-pokalen blev traditionen
tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Erik
Clausen fra Motionsafdelingen. I
indstillingen hedder det bl.a.:
Erik har været medlem i mange år,
helt fra dengang det hed Atletikafdelingen. Der deltog han i mange
atletikgrene. Bl.a. gymnastik, slyngebold, længdespring og så har han
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taget 11 idrætsmærker. Erik har været i bestyrelsen for Motionsafdelingen
fra 2006 til 2010, heraf 2 år som formand. I den periode var han med til, at
skabe idéen til petanquebanerne og få udarbejdet skitser. Når der skal udføres
praktiske opgaver er han en af de første der melder sig.
Han er afdelingens handy- mand. På banerne er han hurtig til at tage slæbemåtten og glatte banerne.
På petanquebanen går Erik ind for retfærdigt og præcist spil. Hvis der skal
afprøves nye sportsgrene er Erik også klar fx en tur til Bellinge for at prøve
Bowls, som er et amerikansk spil.
Erik er en sportsmand og en sportsven og derfor en værdig modtager af Albanipokalen.

LOPPEMARKED 2017.
Vi har netop holdt loppemarked i Paarup-hallerne med besøg af 808 gæster.
Tombolaen fik udsolgt af lodder og igen i år havde vi en masse flotte og fine
præmier. Vi er dybt taknemlige for, at der er så mange sponsorer, der bakker
op og støtter vores forening.
Vi vil derfor gerne takke følgende:
Centerpubben, Tarup Centret.
Løvbjerg, Tarup Centret.
Anna Petra, Tarup Centret.
Danske Bank, Tarup Centret.
Tops, Tarup Centret.
Men’s Station, Tarup Centret.
Fætter BR, Tarup Centret.
Lilli, Tarup Centret.
Martha Fleur, Tarup Centret.
McDonald, Tarup Centret.
TC Gulve, Rismarksvej.
McGallister By Hair, Rugårdsvej.
Sydbank, Rugårdsvej.
		
Orloff Jobtøj, Tarupvej.
Meny, Rugårdsvej
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Paarup-hallernes Cafeteria
Salon Lene, Grønnevangen
Profil Optik, Tarup Centret.
Intersport, Tarup Centret.
Skoringen, Tarup Centret.
Bog & Idé, Tarup Centret.
Nordea, Rugårdsvej
Fakta, Rugårdsvej
Rekord Rens Tarup.
Totalbanken, Rugårdsvej
Rema1000, Rugårdsvej.
Thranes Røgeost
Arbejdernes Landsbank,
Rismarksvej.
Tiger, Tarup Centret
Julia, Rugårdsvej.

Din TøjMand, Tarup Centret
Pizza King, Rugårdsvej.
Kornbageren, Kornvej.
By Sløk Krogs Blomster, Rugårdsvej.
Paulick Coiffure, Spangsvej.
Paarup VVS.
Den Lille Salon, Lykkegårdsvej
		
Blomsterhøjen, Risvangen.

Centerkontoret, Tarup Centret
Tip-Top Nails, Tarup Centret
Pårup Grillen, Pårupvej.
Trend Of Hair, Tarup Centeret.
Frisør Dorthe Mørch.
Hilbert Christiansen, Tarup Centret
Christoffersen Guldsmed,
Tarup Centret.
Frisør Rugaard, Rugårdsvej

Her til sidst en kæmpe tak til Erling Pedersen for hans utrættelige indsats med
indsamling af præmier, stort tak til dem, der hjalp til i tombolaen for jeres formidable hjælp både lørdag og søndag. Uden jeres alles hjælp ingen tombola!
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Sæsonen er slut. TPI har i denne
sæson stillet med 3 seniorhold. 1.
& 2.holdet har spillet i Fyensserien og 3.holdet i senior A-rækken.

1. HOLDET ER TILBAGE I
DANMARKSSERIEN IGEN
Efter 2 sæsoner i Fyensserien er
TPI’s førstehold fra næste sæson
(17/18) at finde i Danmarksserien
igen.

I den forgangne sæson har TPI’s bedste seniorspillere været suveræne i
grundspillet, ikke en eneste kamp
har holdet tabt på deres vej. Således
blev det til 7 vundne kampe ud af 7
mulige. I slutspillet tabte holdet kun
en enkelt kamp, - rundens allersidste og ligegyldige kamp, - da oprykningen her allerede var en realitet.
Overblik over 1. holdets vej mod
Danmarksserien
14/9-16: TPI 1 – TPI 2: 13-0
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24/9-16: Badminton Østfyn – TPI
1: 5-8
8/10-16: TPI 1: Team Fyn 3: 10-3
26/10-16: TPI 1- Korup: 10-3
14/11-16: Hjemly – TPI 1: 0-13
10/12-16: TPI – Næsby: 9-4
14/1-17: Dalum Hjallese 2 – TPI
1: 5-8
28/1-17: Kolding 4 – TPI 1: 4-9
25/2-17: TPI 1: Sabro: 10-3
11/3-17: Silkeborg IF – TPI 1:
3-10
25/3-17: TPI 1 – Kolding 3: 5-8
Holdsætningen har varieret i løbet
af sæsonen, og en del forskellige
spillere har været inde over holdet
– i særdeleshed på pigesiden. I alt
har mindst 7 herrer og 8 piger har
været med til at spille holdet op i
Danmarksserien.
Inden første holdkamp overhovedet
var gået i gang, måtte vi sige farvel
og gensyn til mixspillere Maigen
Hansen, som af glædelige årsager
(graviditet), måtte se til fra tilskuerpladserne. Til at fylde hendes plads
ud kom Kirstine Hindse ind på holdet. Senere på året måtte vi desværre også sige farvel til hende, da
hun skulle på auipair-ophold i New
York. Heldigvis var Nitasha Dahlstrøm klar til at overtage. Nitasha
havde desuden gjort det så godt på
2.holdet, at hendes ranglistepoint
berettigede hende en plads på holdet. Omkring juletid blev endnu

to graviditeter annonceret. Først
bekendtgjorde Nitasha, og en måned
senere løftede singlespilleren Anne
Stenner sløret for hendes graviditet.
Det skal nævnes, at begge piger har
spillet sæsonen færdig med deres
voksende mavser. Sejt gået piger.
Værre stod det til med 1.damesingle Dorthe A. Midt under slutspillet forvred hun sin ankel under træning. Uheldigvis stod anklen ikke til
at redde og en pause på 3-6 måneder
blev beordret af lægen. (Mange har
efterfølgende undret sig over, hvorfor i alverden Dorthe lige pludselig
skulle begyndte at træne). Singlepigerne Anne Lundbech og Anne
Skipper trådte derfor til på målstregen og hjalp med at spille 1.holdet
direkte op i Danmarksserien.
Herresiden har været mere stabilt
spillende i år. Og der har været ganske, ganske få afbud i løbet af hele
sæsonen, at det kan tælles på en

hånd. Rent faktisk har klubben så
mange herrespillere på samme høje
niveau, at der har været kamp om
pladserne.
De to mixherrer Anders Hansen og
Andreas Rolsted – har med en enkelt
undtagelse fra Andreas side, spillet
samtlige mix’er i år. De har begge
haft lidt skiftende makkere, grundet
udfordringerne på pigesiden. Ikke
desto mindre har de vundet mange
af deres kampe.
På herresinglesiden har der været
lidt mere udskiftning grundet opdateringer på ranglisten, travlhed på
arbejdet, og Kent Badens gamle
ryg (drillede i slutspillets allersidste
kamp). Følgende 6 herre har spillet
herresinglerne: Kristoffer Truelsen,
Kim Asmussen, Rasmus Poulsen,
Henrik Jørgensen og Kent Baden.
Kim & Kristoffer har siddet stabilt
på 1. og 2. herresingle sæsonen
igennem, mens Rasmus, Henrik og
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Kent har skiftet på 3. og 4. singlen.
Vi har samlet lidt billeder fra sæsonen der er gået

2. HOLDET RYKKER NED I
SERIE 2
Efter at have tilbragt 2 sæsoner
i Fyensserien er TPI’s næstbedst
hold rykket ned. Fra næste sæson
(17/18), er de derfor at finde i serie
1. 2.holdet har desværre lidt under
de mange afbud på 1.holdet, og har
derfor måtte undvære en masse spillere. Under slutspillet blev det helt
galt og holdet måtte trække sig.

Selvom det desværre ikke er lykkes
2.holdet at vinde en eneste holdkamp i Fyensserien i år, er det blevet til en masse flotte enkeltpræstationer på holdet igennem sæsonen.
Tag eksempelvis ungdomsspilleren
Julie Sofie Atke Hansen, som i første halvdel af sæsonen var fast spiller på 2.holdet, hovedsageligt i mix,
mod Korup vandt hun en flot 2.single i 2 sæt. Desværre blev Julie skadet med sin ankel kort efter nytår,
og måtte således holde en længere
pause.
Derudover kan det nævnes, at den
efterhånden noget aldrende Kenneth
Madsen, (host host 40 år), som har
trådt sine barnesko i hallen siden
1988, i løbet af sæsonen har formået
at snige sig op af ranglisten, og ligger således i skrivende stund nr. 456.
Dette bringer ham ind på en samlet
fjerdeplads internt blandt drengene
i TPI. Måske satser Kenneth på en
plads på 1.holdet til næste sæson?

3. HOLDET I SENIOR
A-RÆKKEN
I år har seniorafdelingen oplevet en
lille fremgang i antallet af nye spillere. Hvilket har været yderst glædeligt. Derfor blev endnu et seniorhold tilmeldt turnering. 3.holdet har
spillet i Senior A-rækken, og har
hovedsageligt bestået af: Mads Jensen, Martin Pedersen, Mads Alnor,
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Rasmus Hansen, Alberte Brodersen,
Julie Sofie, Alexander Svenstrup.
Og også hjemvendte Anders Noer
nåede at runde holdet i rundens
sidste kamp. Holdet har vundet en
masse flotte individuelle sejre, men
desværre har de deres først holdkamp sejr til gode.
Fra seniorafdelingen skal der til
slut lyde en stor tak til træner Brian
Madsen som har svunget træningspisken i år. Og til holdleder Henrik
Pedersen, som har været med ude til
så mange holdkampe som overhovedet muligt i år.

UNGDOMSAFDELINGEN
I ungdomsafdelingen er der sket en
masse spændende ting i år, og det
er den afdeling, som virkelig er i
fremdrift. Ved sæsonafslutningen
her i april, er afdelingen oppe på

ca. 50 ungdomsspillere. Det skyldes
et virkelig flot og engageret stykke
arbejde af både ungdomsformanden
Rasmus Poulsen men også af de
trænere som har lagt et stort stykke
arbejde i hallen med ungerne. På
nybegyndertræningen har Kristoffer & Anne Lundbech styret slagets
gang sammen med Alexander Svenstrup. Alexander har desuden deltaget i et par stævner sammen med
børnene. På træningen for de øvede
børn, har Alexander, sammen med
Andreas og Julie Sofie stået for den
kyndige vejledning. Klubbens alleryngste spillere, de små minitonbørn fra 4-6 år, har haft fornøjelsen
af Dorthe A.
Ved særlige lejligheder som Halloween, Jul og Fastelavn har de 3 ungdomstræninger været slået sammen
og de mindste har haft mulighed for
at spille imod de ældste.

MEDALJER TIL UNGDOMSAFDELINGEN
Ungdomsspillerne har i den forgange sæson været til 2 medaljestævner, samt en række Monradturneringer. Derudover har TPI i samarbejde med Korup oprettet et U11
drengehold. Fra TPI har vi spillerne
William Q og Sebastian A med på
holdet.
Det første medaljestævne som spil21

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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lerne deltog i fandt sted kort efter jul
og blev afholdt i Tønder. Alle spillede nogle flotte kampe og præsterede
virkelig godt.
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U11D: 3.plads til William Q og
Sebastian Andersson i
herredouble
U13D: 1.plads til Sanne Lange i
damesingle
U15C: 2.plads til Siw Madsen i
damesingle.
Udover medaljeregnen havde ungerne en hyggelig weekend, hvor der er
blevet skabt nye venskaber på tværs
af træninger og aldersgrupper.
TPI’s ungdomsafdeling var ligeledes godt repræsenteret da Hjallese
badmintonklub i marts afholdt ungdomsstævne. Her stillede TPI med
hele 12 spillere, og var den klub
som havde tredje flest spillere med
til turneringen. Det var en super
hyggelig dag med masser af fjer, og
hvor både forældre og spillere hyggede sig.
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Foruden hyggen blev det også til en
masse flotte resultater af spillerne:
I U9D

2. plads til Calvin i herresingle & 3. plads til
Tobias i herresingle
I U11D
2. plads til William i
herresingle & 3. plads
til Sebastian i herresingle. 1 plads til William & Sebastian i herredouble
I U13D
3. plads til Sanne L i
damesingle. 1.plads i
mixdouble til Sanne og
Tobias P i mixdouble
I U17/19A 1. plads i herresingle til
Aleaxander. 2. plads i
herredouble til Alexander
Her ses de knaldhårde U11 drenge
med vennerne fra Korup
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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 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.:
Kent Baden, Tlf. 25 46 14 11,
Formand:
mail: kentbaden@dsa-net.dk
Næstformand/ Dorthe Asmussen, Bygmarksvej 31, 5210 Odense NV
sekretær:
Tlf: 29118333, dorthedoan@gmail.com
Rasmus Poulsen, Tlf. 28 9435 40,
Kasserer:
mail: poulsen20@hotmail.dk
UngdomsAnne Lundbech
formand:
SeniorAnne Stenner, Tlf. 26 39 70 51,
formand:
mail: annestenner@hotmail.com
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 84 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
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Gymnastik-afd.:
Mette Find Andersen,
Formand:
mette_find_andersen@hotmail.com
Næstformand/ Trine Glanz Sørensen, mobil 23 62 32 40,
sekretær:
mail: t_glanze@hotmail.com
Grand Prix:
Mette Find Andersen,
mette_find_andersen@hotmail.com
Lisette Ellegaard Toft, ellegaardtoft@gmail.com
Anna Langkilde Møller, anna@langkildemoller.dk
Annie Østergaard, annieoe1957@gmail.com
Kasserer
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
Frank Noer, Vesterløkken 22,
tlf. 20 20 94 40, frank.noer@gmail.com
Andy Boye: tlf. 25568209
Sekretær:
Seniorformand: Christoffer Rasch, tlf. 23414093
UngdomsCasper Sørensen, Bakkevej 2
leder:
5210 Odense NV, tlf.: 23215786
Aktivitetsudv.: Lene Borup, tlf. 40 30 01 89,
lene.gammelgaard.borup@gmail.com
Lars Halbye Nielsen
tlf. 23483577, larshalbye@hotmail.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

