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Klar til afgang
den 23 Juni kl 21.00

Deadline for næste TIF avis er den 27 Juli og avisen
omdeles i weekenden den 10 - 11 August 2003

TIF’s adresse- og telefonliste
Hovedformand
E-mail
Kasserer
E-mail
Udvalgsformænd
Aktivitet
E-mail
Badminton
E-mail
Fodbold
E-mail
Gymnastik
E-mail
Svømning
E-mail
TIF-Avisen
Redaktør
E-mail
Økonomi
Omdeling
Hjemmeside
Adresse
Webmaster

Dennis Thorsager Hansen, Ahornvej 3 . . . . . . . . 58380581
thorsager-hjelholt@hansen.mail.dk
Max Klintskov, Violvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58380205
mak@dlg.dk

www.taarnborgif.dk
Henrik Kjærside, Marsk Stigs Vej 5 . . . . . . . . . . 58381032

Tårnborgkiosken
Tårnborghallen
Halinspektør

Carsten Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40137365
Tjærebyvej 17, 4220 Korsør . . . . . . . . . . . . . . . . . 58387012
Kim Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23359510

Henrik Kjærside, Marskstigsvej 5 . . . . . . . . . . . 58381032
hekj@post10.tele.dk
Henrik Lundgaard, Løvsangervej 4 . . . . . . . . . . 58381994
196hlu@vestamt.dk
Tage Bohn-Jespersen, Ternevej 5 . . . . . . . . . . . . 58380332
tage.bohn@get2net.dk
Frank Jørgensen, Ahornvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . 58380776
maframe@mail.dk
Hanne Tiedemann, Drosselvej 10 . . . . . . . . . . . . 58380388
h.tiedemann@privat.dk
Henrik Kjærside, Marskstigsvej 5 . . . . . . . . . . . . 58381032
hekj@post10.tele.dk
Max Klintskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58380205
Mark Hansen, Ternevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58380857

Ud at svømme
Her om sommeren er det virkelig herligt at gå en
lang tur i det lune sand hen under aften.
Prøv at lægge mærke til de ænder og vadefugle, der holder til i vandet og langs stranden. Netop i disse dage kommer gravanden spadserende med sin ungeflok. Den har haft
rede et sted inde i land, men nu er ungerne klar til deres livs første svømmetur.

Gurli Hansen fra
svømning har
sendt denne lille
tekst.
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TIF har Bankospil
med mange gode og fine gevinster
Kom og spil med og støt
Tårnborg Idrætsforening
Se annoncen i Korsør Posten !

TIF holder bankospil i Tårnborg Forsamlingshus følgende datoer.
19 Juni
kl.
18.50
10 Juli
kl.
18.50
14 August
kl.
18.50
28 August
kl.
18.50
Vi ses .. Hilsen Aktivitetsudvalget.
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l
l
l
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Vand
Varme
Sanitet
Ventilation

l
l
l
l

Fjernvarme
Naturgas
Solvarme
Biobr ndsel

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud
Aut. gas- og vandmester

58 38 02 55
Henrik Jensen 40 74 89 17
Henrik Bach 21 27 02 55

Fax 58 38 10 17
Tj rebyvej 30
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w w w.henrikjensenvvs.dk

Nyt fra Hovedformanden
Når blomster og træer springer ud i haven og i
skoven, så ved vi at foråret er over os, og sommeren
nærmer sig. Desværre har vejret i maj måned ikke
været til de stor udendørssysler, men jeg håber, at de
tre sommermåneder opvejer dette til fulde.
Med sognets Sankt Hans-udvalg som hovedaktør deltager TIF i festligholdelsen af Sankt Hans aften.
Arrangementet vil som tidligere år blive afhold på grusbanen ved skole.
Der vil være boder med salg af kaffe, øl og vand, og der vil være hoppeborg m.v. for børnene. Derudover starter vi i TIF salget af vores
jubilæums T-shirt og drikkedunke.
Selvfølgelig er der også båltale og stort Sankt Hans bål.
Det hele starter kl. 19.00 og båltalen er kl. 20.45. Umiddelbart efter talen
tændes bålet.
Vinteridrætterne er selvfølgelig stillet lidt i bero i denne tid, og det er
derfor fodbolden, der præger foreningens aktivitet i denne tid. Vi håber
dog, at et initiativ fra en kreds af borgere vil resultere i, at det ikke kun er
er fodbold, der udgør foreningens sommeridræt. - Disse har ønsket at
etablere en petanque-afdeling under TIF.

Det er heldigvis lykkedes mig at få tilladelse fra kommunen til at
etablere to petanque-baner tæt op af vores klublokaler. Mit håb er nu at
få en entreprenør eller lignende til at sponsorere grave- og etableringsarbejdet, således at vi selv nøjes med at betale materialer. Hvornår disse
baner står færdige er endnu uvist, men vi arbejder på højtryk for en hurtig løsning.
Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.
m.v.h.
Dennis T Hansen
Hovedformand, TIF
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JUBILÆUMSFEST
LØRDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 18,00
I TÅRNBORGHALLEN
Reserver allerede dagen til denne store fest, som vi håber bliver en fest
som samler hele vores lille samfund.
Prisen er uhørt billigt, det er udvalgets tanke at det ikke skulle være
prisen som holder Jer hjemme denne aften.

KUN kr. 150,00 pr. person
For det lille beløb får I:
Buffet á la Tårnborgforsamlingshus
Bodil og Ib vil trylle en jubilæumsmenu frem.
Musik under middagen og til dansen.
Trans Europa Express vil søger for musikken hele aften. Det er et 6
mands internationalt Show-orkester, som spiller alt fra diner-musik med
panfløjte over oldies (f.eks Roy Orbison, Smokey, Abba, Grease) til
latin-pop, jazz, rock og moderne danse hits.
Underholdning
Øl og vin til meget rimelige priser.
Så når salget af billetter (som vil bliver nummereret med bord og plads
nummer) starter sidst i august, håber vi der vil bliver lange køer ved
salgsstederne.
Mere om dette i næste nummer af TIF-avisen. Som udkommer i august.

HUSK AT SÆTTE
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I KALENDER DENNE DAG!!!

Nyt fra Jubilæumsudvalget.

Der har nu været afholdt en del møder i udvalget og vi føler derfor, at det er ved at tid
til, at løfte sløret for, hvad der på nuværende tidspunkt er besluttet/planlagt.
Jubilæumslogo - et af de emner vi har arbejdet med, har været en idé om at TIF, i
forbindelse med jubilæet, skulle have et "ekstra" logo som kunne bruges til markering
af den store begivenhed, som f.eks. ved tryk på T-shirts, drikkedunke osv. .
Efter lidt pusleri ved tegnebrættet blev ovenstående logo valgt.
Logo'et symboliserer, på en ny og anderledes måde, hvad TIF bl.a. står og er således
sammensat af forskellige figurer der hver især dækker over vore forskellige aktiviteter
og samlet viser TIF som en altid fremadrettet forening.

Jubilæumsfest - Et andet emne har været planlægningen af en stor fest på selve
dagen den 22.11.2003. Arrangementet er så småt ved at tage form og det videre arbejde
følger en nøje fastlagt plan.
Sodavandsdiskotek - Vore yngre medlemmer er ikke blevet glemt i farten. Fredag
den 21.11.2003 afholdes der, i to omgange, et "Sodavandsdiskotek" for de unge TIF'ere.
Først et få de helt små og efterfølgende et for de lidt større børn.

Reception - På selve festdagen vil der også blive afholdt en officiel reception, hvor
alle tænkelige gratulanter kan få lejlighed til, at begave og lykønske foreningen.
Udover disse arrangementer vil de enkelte afdelinger i løbet af året stå for
diverse begivenheder til yderligere markering af jubilæet.

Svømmeafdelingen - her har man planer om at afvikle et jubilæumssvømmestævne
eventuelt suppleret med opvisning af et par dygtige udspringere ( salto'er osv. fra vipperne ).
>>>> fortsætter side 8
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Nyt fra Jubilæumsudvalget. ( fortsat fra side 7)
Fodboldafdelingen - her havde man i første omgang planer om et arrangement lige
inden Sct. Hans, men da der i forvejen sker en masse på dette tidspunkt, er man gået
bort fra den idé og vil i stedet for vente til Indendørssæsonen er startet, idet fodbold jo
spilles hele året rundt.

Badminton - her arbejdes der på at få arrangeret en opvisningskamp med deltagelse
af kendte spillere.
Gymnastik - i denne afdeling arbejdes der indtil videre to forskellige arrangementer.
Det ene vil være en dag, hvor man kan genopfiske de gamle lege under kyndig vejledning af en instruktør fra Gerlev Idrætshøjskole.
Herudover vil der også blive mulighed for at se og høre Merethe Kasten fra "Liver er
bare fedt" - dette sker dog på et andet tidspunkt.
Men allerede til Sct. Hans vil der være mulighed for at møde "jubilæet" idet
TIF vil deltage - på Grusbanen - med en bod, hvor der vil være mulighed for at købe
forskellige effekter påtrykt logo'et.
Nærmere information om de forskellige begivenheder vil fremgå af næste udgave af
"..Nyt fra Jubilæumsudvalget".

Vi samler på kaffeposer.
Sidste år havde vi en indsamling af aromamærkerne på GEVALIA kaffeposer. Det gav
et rigtigt pænt beløb til foreningen.
Nu starter vi igen indsamlingen. Denne gang vil vi gerne ha’ hele GEVALIA kaffeposen
med koppen på ( når du har tømt posen og nydt kaffen ). Kaffeposerne kan afleveres
følgende steder :
Til TIF banko ( se datoerne på side 3 ), til ekspedienterne i Dagli’Brugsen i Frølunde,
til Karsten i kiosken i Tårnborghallen eller i postkassen hos Svend Åge Bertelsen,
Banevej 28.
Vi håber at rigtig mange vil samle poserne sammen til os. GEVALIA laver løbende en
konkurrence hvor der sponsoreres forskellige ting til de foreninger der deltager i indsamlingen.
På forhånd tak. Aktivitetsudvalget
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Petanque
Kunne du tænke dig at hjælpe med at stable en petanque afdeling på
benene. Da vi i TIF er ved at få etableret 2 baner ville det være rart med
nogen som ville være med til at styre brugen af banerne. I første omgang
er det ikke meningen at der skal laves en bestyrelse med formand og kasserer, o.s.v.,
men kun en interresse gruppe. Er du pensionist og har bedst tid om formiddagen, ja så
var det måsker der du kunne hjælpe .
Kender du spillet kunne du måske hjælpe nogen andre igang. Det er meningen at når
der ikke er desideret TIF træning på petanque banerne vil banerne være tilgængelige
for alle i sognet.
Det vil være muligt at bruge klubhusfaciliteterne hvis der er en nøglemand/kvinde.
Hvis du er interesseret så hendvend dig til formanden Dennis T. Hansen på
tlf. 58380581
REGLER
Petanque kan spilles på grusbelagte pladser, stier el. lign. En bane bør være mindst 2 x
12 m; en officiel bane måler 4 x 15 m.
1.

Spillerne deler sig i to hold med max. ialt 12 kugler.
1 mod 1, hver med 3 kugler
2 mod 2, hver med 3 kugler
3 mod 3, hver med 2 kugler

2.
3.

Holdene trækker lod om, hvem der skal begynde.
En spiller på det hold, der skal begynde, tegner en cirkel på 20-50 cm i diame
ter inden for banen. Når man kaster, skal man stå med begge fødder i cirklen.
Første spiller kaster målkuglen ("grisen") mellem 6 og 10 m ud fra cirklen,
dog mindst en halv meter fra evt. forhindringer.
Samme spiller kaster derefter en kugle så tæt på grisen som muligt.
Nu ligger hold 1 tættest på grisen, og så er det hold 2´s tur. En spiller fra hold
et prøver at komme nærmere grisen eller skyde modstanderens kugle eller
grisen ud af banen. Hold 2 fortsætter, indtil det får en kugle nærmere grisen
end hold 1.
Derefter kaster hold l, og omgangen fortsætter på denne måde, indtil alle
kugler er kastet.
Kun ét hold kan vinde points i hver omgang. Points tælles op efter hver
omgang. Det hold, der ligger nærmest grisen, får èt point for hver kugle, der
ligger nærmere end modstandernes bedst placerede kugle.
Det vindende hold tegner en ny cirkel og kaster grisen samt den første kugle,
og spillet fortsætter som ovenfor.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
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Kampen er slut, i det øjeblik et hold når 13 points
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Også i år vil Sct. Hans foreningen Tårnborg, gerne invitere alle til at
år vil der også i år være forskellige boder, hvor der kan købes "vådt
vil der også blive budt på un

Stor hoppeborg

Stort Sct.Hans bål som tændes ved 21.00 tiden.
Billedet er fra sidste år med en flot heks klar til
afgang.
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Cykelringridning.

t fejre Sct. Hans aften på Grusbanen bag Tårnborg Skole. Som sidste
og tørt" samt de altid populære Skrabelodder. Udover diverse boder
nderholdning af forskelig art.

Båltale ved TIF formand Dennis T Hansen.
Billedet er fra sidste år hvor det var byrådsmedlem
Ib Larsen der holdt talen.

Fællessang - Musik og end masse andre ting vil
foregå på festpladsen bag ved Tårnborg skole.
Festpladsen åbner kl 19.00.- Se i øvrigt kommende
opslag for yderligere om “indhold” og tider.
På gensyn den 23 Juni.
Med venlig hilsen
Sct. Hans Foreningen Tårnborg.
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burchard t
w w w .burchard t-reklame.dk

Layout • Foto • Sats • Repro • Alt i tryksager
Digital Tryk • Farveprint • Farvekopi • S/H kopi
Fremstilling af websider til Internet

b u r c h a r d t a/s • młllevangen 1 2 • 4 2 2 0 k o r s ł r
tlf. 5 8 3 7 0 5 5 0 • fax 5 8 3 7 7 5 5 0
i n f o @ b u r c h a r d t-reklame.dk
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Nyt fra Svømning
Så gik den sæson, og svømmeafdelingen siger tak for 8 dejlige
måneder + familiesvømningen i maj, som rigtig mange benyttede
sig af.
RIGTIG GOD SOMMER - OG PÅ GENSYN
DET STÅR PÅ GIROKORTET, HVORNÅR DU STARTER.
Onsdag den 3. september er første svømmedag.

Hvis det skulle holde op med at regne, så vi kan
komme til stranden, så husk hvad I har lært, og pas godt på Jer selv.
LANDSMESTERSKABERNE
Landsmesterskaberne i marts blev afholdt i Nyborg, og fra Tårnborg/Vemmelev deltog 8
svømmere, som ialt erhvervede hele 10 medaljer. Deltagere var Søren Hansen, Anne
Kolster, Jørn Birch, Klaus Rautenberg, Emil Rasmussen, Mads Jakobsen, Mia
Brandhøj, Troels Vedel.
Rigtig flot klaret, det er jo ikke meget vi kan træne!

HONORERING FOR PRÆSTATIONER I 2002
Korsør Kommune hædrede i år 4 af vore svømmere med gaver og en check til klubben.
Navnene på mestrene var Søren Hansen, Klaus Rautenberg, Bo Pathuel og Troels vedel

- hjertelig tillykke!
Hanne har de sidste måneder slidt badesutterne næsten op, men det er arbejdet værd,
siger hun, holdplanen for næste sæson er klar. “Hullerne” fyldes ud i løbet af sommeren. Du kan finde en holdplan her i bladet, og så
er det om at få ringet til Hanne i en fart.
Der er ingen aldersgrænser op eller ned. Der er ikke så meget vand til babyerne, men
det er lidt varmere end i de store “huller”.

DISTANCESVØMNINGEN
Distancesvømningen blev som altid et tilløbsstykke. Der blev af 838 børn og voksne
svømmet ialt 745 km. (sidste år 608 km.).
Tre af vore instruktører hjalp godt til ved at svømme i flere timer Joachim Fischer
svømmede 6.650 m. Pernille Kokholm svømmede 7.500 m. og Kristine Bodal
svømmede ligeledes uden besvær 7.500m. Det er seje piger og drenge i omgås med i
svømmehallen, at I ved det!

MOTIONSSVØMNING
Der er mange, der venter på, at komme til at svømme, men børnene kommer i første
række, vi har en ide om, at der på nogle motionshold kan være et par stykker mere, for
alle kommer jo ikke hver gang, og kom med Jeres babyer, og lad dem prøve det store
badekar!
GOD SOMMER
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Nyt fra Fodbold
Græsset er grønt og solen skinner ( ind i mellem regnbygerne ) og
banerne på vort stadion er taget i brug. Beklageligvis ikke med så
mange aktive som vi tidligere har kunnet mønstre.
Nedgangen i antallet af medlemmer har især ramt de yngre
rækker, hvor vi lige nu kun har to årgange tilbage Lilleput 92,
som et rent Tårnborg hold, samt Lilleput 91, sammen med KB, i
det såkaldte "HFK".
Til gengæld kan vi konstatere at disse to hold er yderst aktive til såvel træning som
kampe, hvor især 92'erne klarer sig godt.
Alt i alt træner der ca. 30 unger hver mandag og onsdag, idet 92 består af 10 spillere og
"HFK" af ca. 20. Af naturlige årsager er "HFK" opdelt i et 1. og 2. hold, hvor Poul-Erik
træner 1.holdet og Jan, fra KB, har 2.holdet.
Årgang 92 skulle oprindeligt være indgået i "HFK", men af uransaglige årsager sprang
KB fra i sidste øjeblik. Dette betød reelt at vi kun én uge før
sæsonstart skulle sadle om og lade holdet forblive i Tårnborg. Lidt udskiftning har der
været undervejs og vi har bl.a. fået to fra årgang 93 med på holdet, hvilket bestemt ikke
har været til ugunst.
Skulle der blandt læserne være nogle tidligere TIF'er, i enten årgang 93, 92 eller 91,
hvor lysten til at spille fodbold er vendt tilbage, er I mere end velkomne.
I den voksne afdeling har vi stadig en hel del spillere af begge køn.
Som noget nyt har vi også fået et Ung Senior hold udover det almindelige Herre Senior,
idet flere af vore tidligere ungdomsspillere" pludselig" er
blevet voksne. Endvidere er derstadig gang i "de gamle drenge" under Tage'shårde, men
retfærdige ledelse og styring, hvilket formodentligt også har været tilfældet under den
nylige træningslejr på Langeland.
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Nyt fra Fodbold ( fortsat )
Damerne kører også der ud af - under kyndig vejledning
fra Jim og Søren Ole.
På turneringsplan deltager vi i såvel DGI som SBU turneringerne og vi håber på, at vi, som tidligere år, kan opnå
samme gode resultater i disse.

Vi leverer økologiske varer til din dør
- Special meler fra Aurion (bl.a. Spelt)
- økologiske æg
- 1/2 økologiske grise og lam
- kødudskæringer og pålæg
- frugt og grøntsager
- lammeskind og uldgarn
- abonnementsordning
www.gunnarsgaard.dk
Hulbyvej 48, 4220 Korsør. 58 38 52 60

På det mere administrative plan arbejder vi bl.a. med det
kommende jubilæum og vi vil efter alt sandsynlighed
arrangere et stævne eller lignede
i begyndelsen af Indendørssæsonen - eventuelt som
"Gadekampe".
Slutteligt kan vi oplyse, at der også i år vil blive afholdt Korsørmesterskab
for ungdomshold. Årets vært er Vemmelev SG&I og selve stævnet vil blive afholdt
søndag den 22. juni.

Bestyrelsen
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Nyt fra Badminton
Sæsonafslutning 2002/03
Så er sæsonen 2002/03 slut. Alt i alt har det været en god sæson.
De unge har haft travlt hele sæsonen, både med træning, stævner
og andre arrangementer (læs mere nedenfor) og de "gamle" har
heller ikke ligget på den lade side.
Motionisterne har sørget for en god belægning af haltiderne i
Tårnborghallen og Birkemose-skolen og vore seks veteranhold
har spillet på livet løs, både til fællestræningen om onsdagen og
til turneringskampe i weekenden.
I SBK-turneringen blev slutresultatet, at 1. holdet vandt sin pulje i A-rækken og senere
slut-spillet og derfor rykker op. Et stort tillykke med den flotte indsats ! 2. holdet sluttede midt i sin pulje i B-rækken, hvilket var meget flot i betragtning af store problemer
med at stille hold i sæsonens løb. Jeg tror ikke at to kampe blev spillet med det samme
hold. Vi har besluttet at tage konsekvensen af det og tilmelder derfor kun et hold i SBK
i næste sæson.
I amtsturneringen blev vore 3 veteranhold i henholdsvis B-, C- og D-rækken hhv. nr. 2,
2 og 4 i deres puljer, mens herreholdet i 3. division sluttede på en 3. plads i sin pulje.
Det årlige stævne for veteraner fra Vemmelev, Korsør og Tårnborg afholdtes i
Vemmelev den 6. april og blev som sædvanligt en stor succes. En stor tak til arrangørerne Søren Mikkelsen, Ib Hansen (Vemmelev) og Peer Jensen (Korsør).
Sæsonen 2003/04
Den nye sæson starter i uge 34. Allerede nu er træningstiderne blevet fordelt på følgende må-de:
Ungdom
mandag 15:00 - 18:20
Tårnborghallen
onsdag 15:00 - 16:00
Tårnborghallen
Veteraner

onsdag 19:00 - 22:00

Tårnborghallen

Motionister

mandag 18:25 - 19:25
onsdag 16:00 - 19:00

Tårnborghallen
Tårnborghallen

Desværre har vi endnu ikke nogen bekræftelse på træningstiderne på Birkemoseskolen.
Men følg eventuelt med på vores hjemmeside www.taarnborgif.dk og i Korsørposten
(uge 30 og 32) hvor tider og steder for den nye sæson vil blive publiceret.
Allerede nu kan man henvende sig til Henrik Petersen (motionister, 58376732), Dorte
Klint-skov (ungdom, 58380205) og Svend Erik Olsen (seniorer og veteraner, 58385704)
for at til-melde sig den nye sæson.
Tak til alle spillere, ledere og frivillige for sæsonen 2002/03 og på gensyn i sæsonen
2003/04.
Henrik Lundgaard
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Tlf. 58 36 01 71
post@spartrelleborg.dk
www.spartrelleborg.dk

Det Gensidige Skadesforsikringsselskab
Sydvestsj llandskredsen
c/o Medborgerhuset Caspar Brands Plads 1 4220 Korsłr
Tlf./Fax: 58 37 56 06 E-mail: billedroeret@tele.dk
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Nyt fra Badminton (fortsat fra side 20 )
Klubmesterskaberne for ungdom 2003
Den 12. april afholdt Tårnborg IF klubmesterskaberne i badminton og det blev en dag
med 53 spændene kampe. Alle dem der vandt en medalje for deres slid og slæb på badmintonbanen står her nedenunder:
U9 Herre single:
Guld til Rasmus Olsen
Sølv til Frederik Lundgaard
U9 Dame single:
Guld til Marika Ertner
Sølv til Sofie Henningsen
U9 Herre double:
Guld til Rasmus Olsen & Frederik
Lundgaard
Sølv til Magnus Smith & Simon Larsen
U9 Dame double:
Guld til Maria Louise Hansen & Marika
Ertner
Sølv til Sofie Henningsen & Sasja
Henningsen
U9 Mix double:
Guld til Frederik Lundgaard & Marika
Ertner
Sølv til Rasmus Olsen & Sofie
Henningsen
U11 Herre single:
Guld til Lasse Rønn
Sølv til Mikkel møller Pedersen
U13 Herre single:
Guld til Lasse Nielsen
Sølv til Philip Nilsson
U13 Dame single:
Guld til Ronja Hartz
Sølv til Michelle Stoltenberg

U13 Herre double:
Guld til Lasse Nielsen & Steffen Møller
Pedersen
Sølv til Philip Nilsson & Mikkel Andersen
U13 Dame double:
Guld til Zarah Rasmussen & Ronja Hartz
Sølv til Sheena Sander Ejsing & Michelle
Stoltenberg
U13 Mix double:
Guld til Steffen Møller Pedersen & Ronja
Hartz
Sølv til André Jensen & Kristina Petersen
U15/U17 Herre single:
Guld til Anders Klintskov
Sølv til Rasmus Hennigsen
U15/U17 Dame single:
Guld til Pernille Kokholm
Sølv til Tanja Andersen
U15/U17 Dame double:
Guld til Trine Hansen & Pernille Kokholm
Sølv til Tanja Andersen& Tine Jørgensen
U15/U17 Mix double:
Guld til Rasmus Henningsen & Trine
Hansen
Sølv til Anders Klintskov & Tanja
Andersen

Et stort Tillykke til alle…
Vi savnede mange af vores spillere for der var kun 33 tilmeldte og vi har været 60
tilmeldte i sæsonen. Vi syntes ellers at vi har gjort vores til at få alle vores spillere med.
Vi havde alligevel en hyggelig dag hvor alle spillerne fik en is da de var færdig med
deres kampe og forældrene havde mulighed for at købe både kaffe og kage. Så alt i alt
en rigtig god dag.
Ungdoms afdelingen - Dorte Klintskov
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Nyt fra Badminton (fortsat fra side 22 )
Overnatningsarrangement
Den 28. marts til 29. marts afholdt ungdoms afd. i badminton et overnatningsarrangement for alle ungdomsspillere hvor de havde mulighed for at
tilmelde sig til en nat hvor den ville stå på sjov og ballade med en badminton bold og som et stort PLUS for alle spil-lerne var at der var ingen
sengetid som der er hjemme hos mor og far.
Der var i alt en flot tilmelding for vi var 35 friske spillere der mødte op i
hallen med sovepose og liggeunderlag, men der var ik-ke mange der
bruge det da de fleste af spillerne holdt ud det meste af natten selv de
helt små U9 spillere skulle næsten tvinges til at få 1 times søvn, men dog
en af de U9 spiller undgik ellers Dortes op-fordring ved at blive op hele
natten. Men da Magnus forældre kom næste dag havde de ikke forventet
at deres søn havde holdt sig vågen hele natten.
Der var selvfølgelig også en god forplejning da natmaden stod på kæmpe
burgerboller med fyld og en sodavand. Efter natmaden blev der stillet
kage frem og alt blev spist. Spillerne fik også en slikpose til aften guf.
Under aften blev der afholdt nogle forskellige konkurrencer med gevinster til den søde tand.
Under hele arrangementet var Dorte Klintskov og de tre trænere der og
der var mindst 2 der var vågen, så spillerne var i gode hænder.
Lørdag morgen var der selvfølgelig morgenmad og efter det blev de
første hentet og den sidste blev hentet kl. 12.
Dette overnatnings arrangement var en stor succes så der vil også blive
afholdt et i år 2004, så for dem der ikke var med så vil vi an-befale jer til
at tilmelde jer næste gang.
Sportslige hilsner Dorte Klintskov
med trænerne.
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