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Medlemsbladet TPI-Nyt lukker

I 60 år har TPI udgivet bladet NYT til foreningens medlemmer. De har her
haft mulighed for at læse om foreningens mangeartede aktiviteter i de forskellige afdelinger og holde sig orienteret om nye tiltag, indkaldelse til generalforsamlingerne, udnævnelse af æresmedlemmer, årets TPI`er samt indlæg
fra trænere og ledere eller forældre/medlemmer.
Bladet har i de 60 år været støttet af mange loyale sponsorer og heldigvis er
ret mange holdt ved og vi er glade for deres støtte, tak.
Men en del har desværre valgt støtten fra. Det er derfor ikke økonomisk
muligt, at holde liv i bladet, uden støtte fra de forskellige afdelinger i TPI.
Driften af bladet, har altså været en udgift for afdelingerne for at det kunne
løbe rundt.
"Stoffet" til bladet NYT er faldende, da næsten alle TPI afdelingerne anvender den ny hjemmeside www.tpi.dk til nyhedsformidling.
Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at lade bladet NYT udgå. Sidste nummer udkommer i december 2017.
Vi kontakter alle vores sponsorer og håber, at de ønsker at opretholde deres
sponsorat. Deres annoncer vil blive set og læst af mange flere end tidligere,
da hjemmesiden er rigtig godt besøgt og ikke kun af TPI`s medlemmer, men
også af andre, som ønsker at holde sig opdateret om TPI.
TPI`s medlemmer vil selvfølgelig få adgang til de samme informationer i
fremtiden + mange flere, ved at bruge TPI`s hjemmeside, som er en levende
del af TPI.
Kenneth Broe
Hovedkasserer
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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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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

Udbygningsplaner
Igennem længere tid har man i idrætsforeningen arbejdet på udbygning af
vore faciliteter.
Udbygningen af Odense Nord-vest kvarteret sammenholdt med ændringerne
i befolkningsmønsteret har betydet, at idrætsforeningens bestående rammer
er blevet for små til at kunne tilbyde flere beboere i lokalsamfundet en god
og indholdsrig fritid.
Den største udfordring ligger i lokalefaciliteterne. Vore indendørs idrætsgrene har behov for bedre træningsfaciliteter. Flere afdelinger er ikke i stand til
at tage imod nye medlemmer, idet faciliteterne ikke kan rumme flere.
Der arbejdes derfor på opførelse af en hal III af samme størrelse som den
nuværende annekshal. Udover endnu en træningshal er der et stort behov for
yderligere bade- og omklædningsfaciliteter samt klublokaler.
Derfor er der behov for 8 nye bade- og omklædningsrum. Det er en forøgelse
på 6 rum i forhold til de nuværende faciliteter. Disse faciliteter skal opføres
i tilknytning til en hal III, således at de kan benyttes af såvel indendørs som
udendørsidrætsgrenene.
I skrivende stund arbejdes der ihærdigt med Odense Kommune om en tilladelse, samt tilvejebringelse af den nødvendige finansiering af projektet.
Udskiftning af lyskilder i hallerne
Som nogen nok har bemærket, så er der sket en udskiftning af lysstofrør i
annekshallen til LED-rør.
De nye LED-rør giver et væsentligt bedre lys, samtidig med at det medfører
meget store besparelser på energiforbruget.
Inden årets udgang vil der også ske en udskiftning af armaturerne i hal I.
Her er der tale om en væsentlig dyrere løsning, idet kravet til lysstyrken er
væsentlig større i denne hal.Derfor bliver der opsat helt nye LED-lamper,
hvor der er mulighed for at dæmpe lyset.
Også her er der tale om væsentlige besparelser på energiforbruget.
Steen W. Jørgensen,
formand Paarup-Annekshal
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Opstartsweekend med
overnatning
Lørdag den 16. september afholdt
ungdomsafdelingen opstartsweekend med overnatning. Hele 7 ungdomstrænere og 32 ungdomsspillere
deltog. Aldersspændet var stort, den

1.holdet er kommet
flot fra start i Danmarksserien
Efter sidste sæsons oprykning spiller TPI’s 1.hold i denne sæson i Danmarksserien. Og de er kommet flot
fra start i sæsonens første tre runder.
Første runde var ude mod OBK’s
4.hold. Efter 4 timers intenst spil
hev TPI-mandskabet en snæver sejr
på 7-6 hjem.
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yngste ungdomsspiller var blot 6 år
og den ældste 16 år. Alder var dog
det mindste problem for børnene, og
de hurtigt fandt sammen på kryds
og tværs af alder, køn og niveau.
Foruden en masse badmintontræning bød weekenden også på tonsvis
af lege (både ude og inde) samt et
spændende orienteringsløb. Weekenden blev afsluttet på behørigt vis
med en holdkamp, hvor ungerne fik

Anden runde var hjemme mod Ringes 1.hold. Ringe var nedrykkere
fra 3. division. Og der var derfor
nervøsitet at spore hos TPI-spillerne
forud for kampen. Men. TPI-mandskabet spillede en flot kamp, og hev
en fortjent 8-5 sejr hjem.
Tredje runde var ude mod Viby 3.
Og det jyske hold var desværre en
alt for stor mundfuld. 1.holdet måtte

diplom og t-shits.

indkassere et nederlag på hele 10-3.
TPI ligger således nr. 5 i puljen.

Bedre end din nabo?
Hurtigere end dine
venner?

2. holdet ligger i toppen af serie 1
Sidste sæson sluttede desværre med
en nedrykning fra Fyensserien til
serie 1 for 2.holdets vedkommende.
2. Holdet har dog ikke ladet sig slå
ud af nedrykningen, og de har vundet to ud af tre mulige holdkampe.
Seneste ude mod efterskolen Hjemly, hvor holdet vandt med hele 9-2.
De fine resultater har sendt holdet
op i tabellen, og de ligger således på
en flot 3.plads.

TPI Badminton har stadigvæk ledige badmintonbaner til motionister
i Påruphallen og Pårup Annekshal.
Så hvis du går rundt med en lille
drøm i maven om at slå din nabo
eller din ægtefælle, så er oplagt at få
afgjort i en badmintondyst!
Der er pt. ledige baner:
Mandag aften 20.20-21-10
Onsdag aften 21.20-22.10
Tirsdag morgen 9.30-10.30
Er du interesseret i at reservere en
bane skal du kontakte nedenstående.
Banereservation (Motion)
Poul Jørgensen
Tlf. 20 71 04 02
poul.jorgensen@outlook.com
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En TPI’ers bekendelser:

Gammel kærlighed
ruster ikke
Jeg var purung, da jeg mødte min
første store (forenings)-kærlighed.
Blot 7 år gammel. Det var lidt af en
tilfældighed, og på daværende tidspunkt vidste jeg ikke, at det ville
blive en livslang kærlighed.
Det første møde
Det var en sensommeraften i august
1988, at jeg blev dybt og inderligt
forelsket i TPI. Jeg var lige startet
i 0-klasse og sad hjemme ved køkkenbordet, da det bankede på døren.
Udenfor stod min storesøsters
venindes storesøster - Pia Vester
og hendes far Erik Vester. Pia var
ungdomstræner i TPI’s badmintonafdeling, og Erik var netop tiltrådt
som afdelingens ungdomsformand.
Efter en årrække med lange ventelister på ungdomstræningen, var
interessen for badminton desværre
dalende hos den nye generation.
Derfor var Pia og hendes far på
jagt efter unge mennesker, som de
kunne lokke i hallen. Min interesse
var straks vagt. Jeg havde aldrig hørt
om det dersens badminton. Men det
lød som noget, jeg godt ville kunne
finde ud af.
Og jeg mærkede suset i maven med
det samme, da Pia og jeg cyklede ind
på parkeringspladsen ved TPI-hal10

len. Jeg erindrer,
at en bil fyldt med
unge mennesker
dyttede og vinkede
glade efter os, de
havde deres fodboldstøvler hængende om halsen,
og skulle videre op
på boldbanerne.

TPI-NYT 1988

Jeg selv derimod, gik med bævrende
små skidt op af trapperne til hallen
og med endnu mindre skidt ned af
trapperne til badmintonbanerne.
Ikke noget naturtalent
Jeg skal ærligt indrømme, at jeg
ikke var noget naturtalent fra starten
af. Jeg havde svært ved at ramme
bolden, mine ben viklede sig hele
tiden ind i hinanden, og jeg holdt tilligemed forkert på ketcheren. Men
klubben manglede pigespillere, og
kort tid efter jeg var startet, kom

TPI-NYT 1993

jeg på et klubhold. Vi var 2 piger og
4 drenge. Drengene på holdet var
seje, de vandt størstedelen af deres
kampe. Jeg derimod, tabte alle mine
kampe - hele tiden. Min holdleder
på daværende tidspunkt, Henrik
Pedersen, (som for øvrigt stadigvæk
er min holdleder, den dag i dag - 29
år senere), var en tålmodig holdleder, og havde stor tiltro til, at jeg nok
skulle vinde en kamp - en dag.
Fyensmester i single
Og han fik ret.
De mange år med bank og klø rustede mig, jeg blev ældre, og lige pludselig var det min tur til at vinde over
de andre. I 1991 stod jeg således
øverst på skamlen til Fyens Mesterskabet i pigesingle i den bedste række, 10 år gammel.
I årene efter satte alle ungdomstrænerne i klubben hårdt ind på, at
lære mig at holde rigtigt på ketcheren. En særlig varm tanke sender
jeg til Steen Knudsen, som arbej-

TPI-NYT 1991

dede yderst intensivt med mit forkerte greb. På et tidspunkt fik han
sågar fremstillet en handske som
blev limet fast til ketcheren, og som
jeg skulle have hånden i, hver gang
jeg spillede. Men ak. Når handsken
kom af, faldt jeg tilbage i min gamle
vane. I de efterfølgende år gav jeg,
vistnok, en lang række kompetente
og veluddannede trænere grå hår i
hovedet i deres ihærdige, men forgæves forsøg, på at lære mig at holde rigtigt på ketcheren.
Til sidst blev mit forkerte greb på
ketcheren stiltiende accepteret.
Forelskelsen blev sat på hård
prøve
Som det så ofte går med kærlighedsforhold, så stilner den første
stormende forelskelse af - på et tidspunkt, og man begynder (måske) at
lure lidt rundt efter andre. Noget
man måske går glip af.
Sådan var det også for mig, da jeg

TPI-NYT 1992
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trofast havde spillet badminton i 3
år, 3 gange om ugen og kamp i weekenden, opdagede jeg, at TPI havde
meget mere at byde på end blot
badminton. Som 10-årige begyndte
jeg derfor (i smug) at spille på TPI’s
pigefodboldhold. Og det var sjovt.
Deres træninger lå desværre samtidig med badminton. Men alligevel
lykkes det mig at balancere begge
sportsgrene indtil 13-års alderen,
hvor både fodboldtræneren og badmintontræneren en dag hev mig til
side. For nu måtte jeg vælge, jeg
kunne simpelthen ikke spille fodbold og badminton - på samme tid
– mente de begge.
Min betænkningstid var kort. Badminton havde den største plads i
hjertet.
Forelskelse blev til kærlighed
Efter at have droppet fodbolden,
begyndte jeg, at drømme om at

komme med på senior-træningen.
Men på daværende tidspunkt var
seniorafdelingen kæmpe stor, og der
manglede bestemt ikke spillere.
Jeg var desuden hverken gammel
nok eller teknisk dygtig. Men jeg
lærte hurtig at kompensere. Lige så
forkert jeg holdt på ketcheren, lige
så længe kunne jeg løbe rundt på
banen. (Og det var en sand fornøjelse at løbe modstanderne trætte).
Så, på dette grundlag, fik jeg lov til
at træne med de voksne på 3-4.holds
træningen én gang om ugen.
Senere, samme måned, som jeg havde fået lov, til at træne med de voksne tikkede der et pigeafbud ind fra
3.holdet (som dengang i 1995 spillede i Fyensserien). Og da jeg aldrig
været for fin til at komme med på
et afbud, fik jeg pladsen på holdet.
Pladsen fik jeg lov til at beholde. Og
blot 2 år senere, som 16-årige, fik

TPI-NYT 1997
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jeg debut på 1.holdet i Danmarksserien.

(klub) og følge med vennerne? Eller
skulle jeg blive?

Farvel til vennerne
I nogle kærlighedsforhold er det
desværre således, at man på et tidspunkt må vælge imellem sine venner og sin store kærlighed, da begge
dele, af den ene eller anden årsag,
ikke kan forenes. Det dilemma kom
jeg desværre også til at stå i.

19 år senere……………………
………. er jeg naturligvis stadigvæk at finde i TPI. For græsset er da
ikke grønnere på den anden side. Er
det vel? Men meget er sket, de sidste
19 år i badmintonafdelingen. Rent
sportsligt har klubben været rykket
op i 3. division, og ned igen. Op i
3 division og ned igen. Ned i Danmarksserien. Ned i Fyensserien. Og
op i Danmarksserien igen. Der er
kommet mange nye spillere til. Og
en stor del af de nye spillere er også
stoppet igen. Der har været et hav af
trænere, en håndfuld holdledere, og
et par skiftende formænd.

For i samme periode som jeg havde
kæmpet mig vej op gennem rækkerne til 1.holdet begyndte størstedelen af mine ungdomsbadmintonvenner desværre at flytte fra klubben. De ville ud i den store verden,
til andre klubber, og se hvor langt
deres talent kunne række. Jeg var
også fristet…………… Skulle jeg
skifte min kærlighed ud med en ny

TPI-NYT 2016
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Mine jævnaldrende badmintonveninder har for længst lagt ketcheren

på hylden. Måske jeg snart burde
gøre det samme? Jeg er i hvert fald
ikke blevet yngre. Ej hellere hurtigere på banen. Men jeg er her stadigvæk. Og det er holdleder HP
også. (Og han er ældre end jeg.)
Som jeg indledningsvis skrev.
Gammel kærlighed ruster ikke.
Venner kommer og går. Men kærlighed består.
Kærlig hilsen
Dorthe A, medlem af TPI badminton siden 1988, næstformand, medlem i hovedbestyrelsen, den ældste
dame på seniortræningen, 1.holdsspiller, gift med 3. herresingle,
minitontræner, mor til Amalie (7 år)
på begyndertræningen, mor til Christian (2år) på minitontræningen.
Ps: Tak til TPI NYT for at huske
på årstal (som jeg selv ikke kunne
huske). Tak til TPI-NYT for at gemme på herlige billeder (så jeg virkelig sådan ud i 80’erne?).

En TPI’ers bekendelser:

TPI og familien
Vi som familie stiftede i 1987
bekendtskab med foreningen TPI
og især gymnastikafdelingen, fordi
vores to drenge gerne ville gå til
gymnastik. De startede hos Kirsten
Pedersen, som på det tidspunkt havde holdet for krudtugler. Kirsten var
også med i TPI Scenen, og spottede
hurtigt vores to livlige drenge, og
forhørte, om de ikke kunne tænke
sig at spille skuespil. TPI Scenen var
ret stor på det tidspunkt, og lavede
forestilling i vinterferien på Tarup
Skole. Forestillingen var det år Folk
og røvere i Kardemomme By, og
drengene skulle spille to frække
drenge, der løb efter politimester
Bastian og gjorde nar af ham. TPI
Scenen kunne trække et publikum
på omkring 1000 mennesker ind
på en weekend. Drengene deltog i
et par år i forskellige forestillinger,
men foretrak at springe over til fodboldafdelingen i stedet.
I fodboldafdelingen brugte hele
familien meget tid både med træning og kampe. Vi var som forældre flittige til at køre til kamp og fik
derfor et rigtig godt forhold til alle
de unge trænere, og vi skylder en
stor tak til dem for det store engage15

ment de lagde for dagen. Drengene
kunne foruden den almindelige fodboldtræning også deltage i klubaftener, hvor der blev spillet brætspil og
hygget.
I 1997 blev det lillesøsters tur til
at spille skuespil i TPI Scenen, og
det endte med, at resten af familien
igen blev involveret i denne afdeling af TPI. Det blev til mange gode
timer med skuespil, og pludselig
var vi som forældre med som både
bestyrelse og instruktør. En af de
største oplevelser var Dyrene i Hakkebakkeskoven, men forestillinger
som Frk. Nitousch og igen Folk og
Røvere i Kardemommeby var også
fantastiske. Tre af os var med som
skuespillere, en var lys- og lydmand,
og så var vi også med som scenemalere, igen med Kirsten Pedersen
som mentor og inspirator. Senere
spillede vi både børne- og voksenforestillinger i Paarup Sognegaard.
Desværre var der på et tidspunkt
ikke længere opbakning til at holde
liv i TPI Scenen, og vi var med til at
lukke den ned. Vi kunne så heldigvis sende en ikke ubetydelig restkapitalen videre til hovedbestyrelsen,
som så kan sende pengene videre
til glæde for de medlemmer, der
får ærespokaler i forbindelse med
hovedforeningens generalforsamling.
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Drengene fortsatte deres fodboldliv
en del år frem i tiden, indtil andre
sportsgrene og uddannelse kaldte.
Men mor kunne ikke holde sig ude
af foreningsliv, så hun startede i
gymnastikafdelingen, og blev også
her hurtigt involveret i bestyrelsesarbejde.
Og så er der kommet en lille loppetjans til i de sidste mange år, nemlig nissemor og shhhhh (julemand).
En hyggetjans vi glæder os meget til
hvert år.
Og hvor vil jeg så hen med alt dette. Jo, vi har lært vores børn, at det
giver en masse at være med i en forening, både med gode kammerater,
gode vaner, og ikke mindst noget,
familien har til fælles, og som man
kan samles om.
Annie Østergaard

Idrætsmærket med på
krydstogt
De flotte ”guld” idrætsmærker og
diplomer, blev overrakt i PaarupHallens Cafeteria ved Tarup Paarup
Gymnastiks årlige idrætsmærkeuddeling. Alle bestod hver især deres
prøver i foråret ved de indendørs
mave-, ryg- og armøvelser, efterfulgt af cykling og gang. Herefter
der blev prøvet atletik med f.eks. 60
m løb, kuglestød, slyngbold, spydkast, længde- eller højdespring.
Årets nye medlem, Tonni, fandt
glæden ved idrætsmærketræningen
efter at hans kammerat fra Kerteminde året før havde taget mærket.
Tonni ville lige teste de krav som
blev stillet ham i.f.t. hans alder og
alt gik som smurt.
Da sommeren kom, tog Tonni, hans
kone og 6 venner på krydstogt til
Sankt Petersborg og her sprang

Tonni hver morgen ind som idrætsmærke-opvarmnings-instruktør på
dækket. De startede 8 og da krydstogtturen var ved vejs ende, var hele
22 gæster samlet hver morgen til
træning. Jo glæden ved Idrætsmærket er stor.
Regnvejrs- og efterårssange blev
sunget ved overrækkelsen og mange
sjove danske ordvendinger blev fortalt af instruktør Lis Juul Madsen.
Ligeså blev højdespringet vendt
og drejet, for skulle det udføres
ved saksespring eller ved den mest
udbredte teknik ”Fosbury flop-teknik”, hvor man sætter af på en fod
og svinger ryggen ind over overlæggeren uden at rive ned. Denne
metode blev udført af højdespringsvinderen ved OL i 1968, Dick Fosbury. Når Idrætsmærket igen starter
op til april i Tarup Skoles gymnastiksal, skal de forskellige teknikker
afprøves.

17

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

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

