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TPI-Nyt – En epoke er slut
Blad nr. 1 udkom 1. september 1957 og hed ”TARUP NYT”.
Efter sammenlægningen af foreningerne Tarup og Paarup skiftede bladet
navn til ”Nyt”.
Efter 60 år med vores medlemsblad er det nu slut. Fagre nye verden med
internet har gjort sit indtog.
Vi har gennem årene glædet os over NYT fra TPI. Tak for mange gode oplevelser og informationer.
Fremover finder I informationer om foreningen på hjemmesiden www.tpi.dk
og på afdelingernes facebook.
Bente Pedersen
Hovedsekretær

E-sport i TPI

Selvfølgelig er TPI med på den nye trend E-Sport.
Det er en hurtigt voksende sportsgren i Danmark og det er meget populært
blandt unge både piger og drenge. Ideen med projektet er at få de børn og
unge, der sidder hjemme og spiller til at komme ind i foreningslivet. Her får de
mulighed for at opleve fællesskabet og det sociale miljø omkring den sport de
allerede dyrker derhjemme samtidig med, at de skal være fysisk aktive. Her er
E-sport en fantastisk katalysator og vi håber med dette tiltag at vi både kan fastholde og tiltrække flere medlemmer.
Det er et godt stykke tid siden vi i hovedbestyrelsen sammen med 4 friske frivillige begyndte at sætte E-Sport på dagsordenen. Hvordan gør vi og hvad skal
der til?
Vi fandt hurtigt ud af, at det kræver en del arbejde og en masse penge. Der er
blevet arbejdet på højtryk med at søge midler til alle de anskaffelser der skal
til, etablere et stærkt internet og alarmer. Der er malet og ordnet lokale, så nu
mangler vi ”bare” at sætte borde og kabler op, købe maskiner og stole og sidst
men ikke mindst invitere pressen til at være med når vi trykker på START.
Hold øje med Lokalavisen, www.tpi.dk og afdelingernes facebook-sider.
VI GLÆDER OS TIL AT KOMME I GANG
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Donation fra TrygFonden gør det lettere at redde liv
Den 4. november 2017 havde TPI besøg af Lena Pedersen fra TrygFonden.
Lena Pedersen var mødt op for at overrække en check til TPI på kr. 6.000, som
fodboldafdelingens formand Anders
Nørgaard tog imod på TPI’s vegne.
Checken var TrygFondens økonomiske
bidrag til anskaffelse af et varmeskab til
vores hjertestarter.
Varmeskabet har gjort det muligt, at vi
kunne placere hjertestarteren udendørs, så
den er lettere at få fat i, hvis uheldet er ude.
Hjertestarteren er registreret i TrygFonden,
så alle beboere i området nemt kan finde
den.
Steen W. Jørgensen

Renoveringsopgaver i Paarup-Hallen

Selvstyret med Paarup-Hallen har netop færdiggjort de sidste større renoveringsopgaver i 2017.
Alle vinduer i cafeteriet er blevet udskiftet til mere energivenlige vinduer og
samtlige radiatorer er udskiftet. De gamle vinduer var i en sørgelig forfatning
og det medførte store udgifter til varme.
I 2016 udskiftede vi indgangspartiet til hallen. De gamle døre blev udskiftet
med nye automatiske døre.
Det har imidlertid medført voldsomt træk i forhallen og i indgangen til selve
idrætshallen, når dørene hele tiden går op og i.
Derfor er indgangspartiet blevet forsynet med et varmetæppe, der hindre
kulde i at trænge ind, når dørene åbnes.
Dette har kun været muligt på grund af vores selvstyre.
Selvstyret giver os nogle muligheder for at foretage vedligeholdelsesopgaver,
som vi ellers ikke har mulighed for.
Vi står i dag med nogle faciliteter, som hører til de absolut bedste i byen.
Steen W. Jørgensen
Formand for selvstyret
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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

TPI holder juletræsfest i
Paarup-hallen
Søndag den 3. december 2017 kl. 13.00 – 15.30

Vigtigt!
ske
Af prakti
hensyn… alg
t i fors
Køb bille

Vi glæder os til at give jer en dejlig oplevelse den 1. søndag i advent.
Fyldt med traditioner og julehygge.
Der er både et stemningsfyldt luciaoptog og
som noget nyt skal I opleve showdance.
Resten af eftermiddagen er der julesange og dans om juletræet
samt værksteder med dekoration, julepynt og tegninger.
Julemanden og nissemor hygger om børnene og lytter til ønsker.
Prisen for dette arrangement er KUN:
Børn: 50 kr. inkl. værksteder, slikpose, pølse og sodavand.
Voksne: 20 kr. inkl. kaffe
Køb billet fra fredag, den 17. november 2017 ved:
Paarup-hallens cafeteria i åbningstiden
Anna-Petra i Tarup Centret
NYT: Køb billet med Mobilepay på 31165661 fra 17/11
Ved betaling oplyses: Navn, antal voksne og antal børn.
Kvittering SKAL fremvises ved indgangen
KØB BILLET SENEST FREDAG DEN 1. DECEMBER 2017.
Vi glæder os til at se jer
TPI-juleudvalg
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Ungdomsafdelingen til
Monrad-stævne i Korup
Det var med en blanding af sommerfugle i maven og en vis portion
nervøsitet, at mange af afdelingens yngste ungdomsspillere tog til
deres allerførste badmintonstævne i
Korup-hallerne for nogle uger siden.
Med et deltagerantal på 18 spillere
var TPI den klub med flest spillere
til stævnet, og da størstedelen af
ungerne havde taget familien med,
indtog TPI en stor del af Korup hallen.
Og sikke der blev hygget.
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Forældrene fik drukket op til flere
kander kaffe, mens børnene fik
spillet mange kampe på banerne.
Stævnet varede i 3 timer, og sluttede af med medaljeoverrækkelse.
Og ungerne var stolte som paver,
da de en efter en blev kaldt op til
dommerbordet for at modtage deres
guldmedaljer.
Ps: Stor tak til ungdomstræner Alexander for at hjælpe ungerne hele
dagen – med alt fra at binde snørebånd til at tælle kampe og give gode
råd.

En TPI’ers bekendelser:
I det Herrens år 1974 besluttede
mine forældre, at min kommende
storesøster skulle have en lillebror.
Ca. 9 måneder senere kom jeg til
verden – en varm juni-dag i 1975.
Jeg selv ’mindes’, at der kun gik
få uger, inden jeg blev slæbt med
i FKS-Hallen, når mine forældre
skulle spille motionist-badminton.
Der gik nok lidt længere tid – men
jeg tror badminton på én eller anden
måde kom MEGET hurtigt ind i
mit liv. Og jeg tror det påvirker én
– uanset om man er bevidst om det
eller ej.
Forleden var jeg igen i FKS-Hallen,
sådan cirka 40 år efter. Denne gang
til ”baby-bazar”. Omgivelserne var
stort set de samme, men formålet
dog et helt andet.
Som tiden går! Det fik mig til, at
tænke over nogle ting. F.eks. hvad
der var sket i mellemtiden fra mine
første besøg i FKS-Hallen og til det
seneste. At Dorthe Asmussen (en
anden Badminton-TPI’er) så i seneste TPI-Nyt skrev nogle bekendelser, fik mig blot lyst til at gøre det
samme.
Helt naturligt kom badminton ind
under huden. Jeg mindes, hvordan
vi (min søster og jeg) spillede havebadminton, når vi var på camping

– eller hvordan en ledig bane mellem 2 kampe i FKS-Hallen fik en
til at føle sig som datidens Viktor
Axelsen – blot fordi man havde et
sæt grønne streger og et net i ca. 56
sekunder inden der igen kom nogle
voksne og skulle spille.
I 6-7 års alderen blev jeg plantet i
et par Patrick-sko og fik en alt for
stor ketcher i hånden. Det var i den
lokale sportshal – Påruphallen. Jeg
følte mig endnu mindre dernede på
bane 2, med tæt på én kilometer til
loftet, jeg havde fået lov at komme
med i ’det fine’ selskab som medlem
– trods en relativ lang venteliste.
VENTELISTE! Ja, det var dengang
der virkeligt var mange, som gerne
ville starte til badminton, men bl.a.
mangel på hal-tid gjorde det svært
at få plads til nye medlemmer.
Dengang var der mangel på pigespillere, og da min søster også gerne
ville meldes ind, så kom jeg med på
en form for ’søskende-ordning’.
Jeg endte med at gå til fodbold tirsdag og torsdag og til badminton
mandag og onsdag (og senere også
fredag). Med tiden blev det også til
kampe og stævner i weekenden, så
stort set alle ugens dage bød på foreningsliv. Et liv man kan blive ved
med at brænde for. For som ordet
9

MALERMESTER

Arne Rosenløv Laursen
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PAULICK COIFFURE
SMART HÅR
- for ham og hende
Spangsvej 51, 5210 Odense NV

66 16 27 00
Lukket mandag

Odense Nord Afdeling
Næsbyhovedvej 1
5270 Odense N
Telefon 45 12 16 40
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forene betyder; at føre to eller flere
dele sammen til ét hele.
Det liv bød på nye bekendtskaber og
venskaber, træningslejre ude i landet, mange stævner og holdkampe i
lige så mange idrætshaller.
Med sejre kommer oftest også
nederlag, og med mit temperament
betød det også aflivning af flere
ketchere, tårer som er tørreret ud i
diverse omklædningsrum og lige så
mange skældsord hænger muligvis
fortsat som svage ekkoer i diverse
sportshaller.
Tiden gik, og jeg gik med. I en alder
af ca. 15 år blev jeg ’hjælpetræner’
på træningen for de bedste ungdomsspillere i klubben. En blanding
af en skade i fodbold og (formentligt) et manglende talent som badmintonspiller, havde gjort, at jeg så
småt begyndte trænervejen i stedet.
Det var begyndelsen på endnu flere
bekendtskaber og venskaber.
Vi fik en stærk ungdomsafdeling
med mange gode spillere og mange
engagerede forældre. En af kulminationerne for mig, var det år jeg
stod med en gruppe puslingespillere, som lige havde vundet Fynsmesterskabet for hold. Jeg mener
det var samme år, at jeg stolt modtog
Paarup Skoles Jubilæumspokal (i
øvrigt en pokal, som også er tildelt
min svoger og min svigermor).

I starten af mine 20’ere begynder
et ’andet’ liv at melde sig. Studier,
arbejde, natteliv osv. erstatter foreningslivet – i hvert fald i en periode.
Til gengæld havde min far, Bjarne
Pedersen, fået afdelingens tillid og
erhvervet sig en post i bestyrelsen,
som senere bliver vekslet til både
holdleder og formand i en længere
årerække. Jeg er stolt af min fars
arbejde for foreningen, for jeg ved,
hvad det har betydet for både økonomien, men også generelt for helheden i afdelingen.
En del år senere indfinder jeg mig
til en holdkamp i Påruphallen og bliver kort efter spurgt om jeg ikke vil
være holdleder. Et ”ja” kan ofte lede
til flere ting – og der går heller ikke
længe, inden jeg er blevet træner for
hele seniorafdelingen.
Et stort arbejde fra Merete Hansen og Helle Jørgensen har gjort,
at vi igen har en ungdom på vej
frem, men der er et aldersmæssigt
stort spring fra ’det nye kuld’ og
til de etablerede seniorspillere. Én
af mine missioner bliver derfor, at
’samle’ truppen – eller rettere, at
forene trupperne. Missionen lykkes
og TPI får igen en god bredde i badminton. Det har også lært os, at vi,
trods alt, er ét, selvom mange ting
som alder, køn, sociale tilhørsfor11

hold og politisk overbevisning, kan
være vidt forskellige.
Ca. 7-8 års træner-tjans på seniorplan har lært mig en masse og
givet mig en masse. Venskaber for
livet, op- og nedturer som kan bruges konstruktivt og ikke mindst 2
dejlige familier. Nemlig den som
består af min kone og datter, og den
anden som de også er en del af, TPI
Badminton. Min kærlighed til dem
begge er lige stor, blot på hver sin
specielle måde. Tilmed blev jeg
enormt beæret over, at Badminton
Afdelingens bestyrelse, med Søren
Drengsgaard i spidsen, indstillede
mig til ”Årets Træner/Leder” i Badminton Fyn i 2014. En hæder jeg
modtog med stor ydmyghed, men
også med stor stolthed.
I dag fungerer jeg ’kun’ som holdleder og praktisk gris. Jeg ser fra
sidelinjen, hvordan andre nu bygger
videre på det arbejde jeg har lavet –
og andre har lavet. Med de nuværende kræfter og det arbejde der bliver
lagt for dagen, spår jeg en rigtig god
fremtid for TPI Badminton. Jeg har
trukket mig lidt i baggrunden, men
jeg tror aldrig jeg helt kommer til at
forlade TPI. Vi er trods alt forenet.
Jeg håber, at der i fremtiden, igen
vil komme mere spillerum og flere
ressourcer til sportsforeningerne og
at forældre vil ’skubbe’ deres børn i
12

retning af en sportshal eller sportsbane. Det gavner lokalsamfundet,
det binder folk sammen på mange
leder og kanter, hvilket er med til at
skabe et stort sammenhold. For børnenes og de unges skyld; lad os forene og sammen finde de oplevelser
vi endnu ikke har oplevet.
Udover de personer som er nævnt i
dette skriv, så er der enormt mange
mennesker, jeg er glad og stolt over,
at have oplevet op- og nedturer med
TPI Badminton. I ved alle hvem I er.
Også en STOR tak til TPI Bladet og
folkene bag. Det er en institution i
institutionen, som desværre nu må
stoppe. Bladet har været en stor del
af min opvækst og mit foreningsliv.
Jeg vil ofte i fremtiden mindes det
og nok også komme til at savne det.
Henrik Rosager Pedersen (HP)

JULETRÆER
STØT UNGDOMMEN!
ÅBNINGSTIDER

Køb dit juletræ hos
TPI-FODBOLDVENNER
Og støt UNGDOMMEN!
Vi er på:
TIETGEN Kompetence Center

RUGÅRDSVEJ 286
Også kendt som

’LANDBOSKOLEN’.
Mange julehilsner fra
TPI-FODBOLDVENNER
2017

Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

25. nov.
26. nov.
2. dec.
3. dec.
4. dec.
5. dec.
6. dec.
7. dec.
8. dec.
9. dec.
10. dec.
11. dec.
12. dec.
13. dec.
14. dec.
15. dec.
16. dec.
17. dec.
18. dec.
19. dec.
20. dec.
21. dec.
22. dec.
23. dec.

10 - 16
10 - 16
10 - 17
10 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 – 18
10 – 18
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Sidste år deltog igen mere end 400 hold og stævnet var igen Danmarks største.
Alle ungdomsspiller i TPI får et tilbud om at deltage gratis i vores eget stævne,
Så reserver allerede nu dagen – og tag hele familien med i hallerne.
I årgangene U8-U15 går alle hold videre til A+B slutspil.

Se mere på vores hjemmesidehttp://tpi.dk/fodbold/tpi-cup/
Vi har brug for hjælp til bl.a. skolevagter, oprydning, servering, afrydning og dommerbord
Samtidig kunne vi godt bruge sponsor præmier til vores store lotteri.
Meld dig allerede nu til en fra stævneudvalget
Stævneudvalget
Uffe Strunk

Jørgen Dreyer
Rasmus Ravn
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Mobil

E-mail

60672245

post@strunk.dk

29935951
29847128

joergendreyer@gmail.com
RasmusRavnOdense@Gmail.com

Oldboys Sæson afslutning 2017
De ’gamle’ oldboys spillere fra
vores 7-mands hold: Platinholdet og
Bronzeholdet plus de to 11 mands
hold: Superveteranerne og Grand
old masters. Havde sat hinanden
stævne til en hyggelig afslutningsdag, søndag d. 22. oktober.
Vi startede med 5 a side turnering i
skovløkken, der blev afholdt i fantastik solskins vejr.
Der blev gået til den, både på banen
og sidelinjen.
Efter et par timers fysik aktivitet,
var vi klar til og få fyldt depoterne
op igen. Med fint smørrebrød fra
Paarup hallens cafeteria.
Herefter var det tid til udnævnelse
af årets Old Boys. Titlen gik til Lars
Henriksen, som har vist sig som et
enestående eksempel på at de bump
vi møder på vores vej, kan overvindes.
Til sidst var vi klar til en forrygende omgang Banko, hvor Poul ’IS’
Jacobsen havde samlet et imponerende antal gevinster.
Tak for en rigtig hyggelig dag, til
alle deltagerne.
Oldboys afd.
Preben Giversen
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ELSKER DU JULEN
LIGESOM VI GØR?
Så skal du være hjertelig
velkommen i Facebook gruppen
“Juletræssalg TPI Håndbold”
Formålet med Juletræssalgs gruppen er at skabe et netværk
af medlemmer, der ligger inde med gode idéer til at gøre
oplevelsen mere indbydende og hyggelig for kunden.
Det kan være udsmykning af campingvogn, pladsen,
skiltning eller andre ting... ALT hvad du kan komme
i tanke om, vil vi tage med i Forældreudvalget.
Det kan også være at du har en sælger gemt i dig,
og har lyst til at bruge et par timer på at
sælge juletrærer.
Gruppen består allerede af forældre, trænere
samt Forældreudvalget i TPI Håndbold,
men vi har også brug for DIG.
Vi ses i gruppen
TPI ODENSE HÅNDBOLDS
FORÆLDREUDVALG

Juletræssalg TPI Håndbold
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MERE END BARE EN HÅNDBOLDKLUB

En TPI’ers bekendelser:

En æra slutter
Jeg har været i Tpi-Odense, lige så
længe jeg kan huske. Fra jeg var
helt lille blev jeg slæbt med i Paarup-Hallerne af mine forældre, der
begge var aktive håndboldspillere
i klubben. Så når de skulle spille
kamp, var jeg med deroppe. Bevares, det var på ingen måder tvang,
det med at få lov til at komme med
op i Paarup-Hallen og få lov til at
spille bold sammen med alle de
andre børn og bare rende og lege og
hygge os, var for os alle ugens højdepunkt.
Faktisk var det så sjovt at være med
i hallen, at jeg lige som flere at de
andre børn, valgte at bruge fredag
aften på at lave mine lektier, bare
for at vide at så skulle jeg ikke hjem
søndag eftermiddag og lave dem.
Når vores forældre så ikke gad at
være i hallen mere, fik vi børn hver
nogle penge til at kunne købe mad
og drikke for i Cafeteriet og så var
vores lykke jo gjort indtil vi blev
hentet 5 - 6 timer senere.
Den gang, ja vi taler i start/midt
1990'erne, var internettet ikke det
mest udbredte, facebook mv. eksi-

sterede på ingen måder og vi fik
stadig fysiske kampkort med hjem
om tirsdagen når vi skulle spille om
søndagen. Den måde at være i kontakt med hinanden på og få informationer og spændende historier, var
ved at være i hallen og være sociale
med hinanden. Men ligeså meget at
læse i TPI-Nyt, hvor informationerne blev leveret. Derfor var det altid
rigtig spændende når det nye Nyt
udkom, for hvad var der nu af gode
historier.
Nu om dage, er udviklingen at vi
bruger Facebook, vores mobiler etc.
til at være i konstant forbindelse
med hinanden og få de oplysninger,
vi skal bruge hele tiden. Hvilket gør
at vi ikke på samme måde behøver
være så meget fysisk sammen, som
vi var tidligere. Samtidig med at vi
ikke har samme behov for at skulle
vente på det nye NYT for at vide
hvad der egentlig sker i klubben.
Jeg er på ingen måder modstander
af den udvikling der er sket, det er
jo kun godt at vi kan få de oplysninger vi skal bruge hurtigt. Samtidig
ved jeg også helt inderst inde, at jeg
synes det er utrolig kedeligt at noget
der har været en del af mig og noget
som jeg kun har mange og gode
minder omkring, lige pludselig ikke
vil være til stede mere i hallen som
17

det jo plejer. Så på den måde er det
en periode i mit liv der nu får en
naturlig ende og derved slutter en
æra, men som forhåbentlig starter
en ny og spændende periode.
Men TPI-NYT vil altid have en speciel plads i mit hjerte!
Anders Thoke
TPI-Håndbold
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Adresseliste

(hvor intet andet er anført, er postdistriktet: 5210 Odense NV)
Hovedformand: Michael Max Hansen, tlf. 40 81 92 44
Hovedsekretær og næstformand: Bente Pedersen, Saxovej 127, tlf. 31 16 56 61 (Efter 16)
Hovedkasserer: Kenneth Broe, Søndermarken 46, broe-tpi@hotmail.com
Motions-afd.:
Formand:
Margrethe Lauritsen, Zakarias Nielsensvænget 1,
Tlf. 66136672
Kasserer:
Maren Borg, Grønnevangen 45,
mobil 30 31 64 63, mgborg45@gmail.com
Sekretær:
Lillian Kirkegaard, Turkisvej 45
Tlf.65942075
Motions-vennerne: (Støtteforening)
Formand:
Hanne Mattisson, Skovduevænget 12.
Tlf. 66 16 48 89
Kasserer:
Gunhild Jensen, Hjejlebakken 134,
Tlf. 66 16 48 4
Badminton-afd.:
Formand:
Søren Drengsgaard, Askevænget 6, 5471 Søndersø,
Tlf. 29 63 27 80, juliusdrengsgaard@gmail.com
Næstformand/ Dorthe Asmussen, Bygmarksvej 31, 5210 Odense NV
sekretær:
Tlf: 29118333, dorthedoan@gmail.com
Kasserer:
Nitasha Dahlstrøm, tlf. 27 90 06 70,
mail: Nitasha12@gmail.com
Ungdom:
Rasmus Poulsen, Læssøegade 9, 1. th, 5000 Odense C
Tlf: 28943540, poulsn20@hotmail.com
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

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:
Bente Pedersen
Tlf. 31 16 56 61 (efter kl. 16)
Mail: bped@saxonet.dk
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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

