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75 år
og stadig på toppen
Deadline for næste TIF avis er den 25 Maj og avisen
omdeles i weekenden den 7 - 8 Juni 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

Forår på Næsbjerggaard
Luften er svanger af sol og vår,
eranthis og gækker langs gærdet står.
Ved hushjørnet står violer og nikker,
langs hækken den gule krokus kikker.
En humlebi høres forsigtigt brumme,
musvitten haster bort med sin krumme.
En solsort har stemt sin fløjte i mol,
skønt nordenvinden endnu er lidt kold.

En muldvarp skyder i plænen op,
og hankatten strækker sin smidige krop.
En mus piler hen mod stengærdets gem,
alt mens en regnorm maver sig frem.
En måge flyver forbi højt oppe,
det suser forsigtigt i skovens toppe.
I syd nu næsten solen står.
Jo, - luften er svanger af vår.
H.C. Glasdam, d. 22.3.02
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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.
27 Marts
kl.
18.50
19 Juni
kl.
18.50
24 April
kl.
18.50
10 Juli
kl.
18.50
08 Maj
kl.
18.50
24 Juli
kl.
18.50
05 Juni
kl.
18.50
21 August
kl.
18.50
Vi ses .. Hilsen Aktivitetsudvalget.
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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
TIF´s generalforsamling lørdag d. 22. februar 2003
Solskin og sportslørdag kunne heldigvis ikke afholde 29 personer
fra at deltage i vores årlige generalforsamling. En stor tak til de
fremmødte, for deres spørgelyst, kommentarer og konstruktive
forslag til nye tiltag i TIF.
Evigt tilbagevendende emner på afdelingernes årsmøder og generalforsamlingen er foreningens medlemstal samt rekruttering af frivillige ledere.
Heldigvis er det lykkedes at få valgt arbejdsdygtige bestyrelser over hele linjen.
Med hensyn til medlemstal har vi haft en lille fremgang på 5%, hvilket er meget
glædeligt. Om vi kan fortsætte denne fremgang er svært at sige, men jeg tror vi kan
gøre foreningen og dermed idrætten attraktiv for alle i sognet ved både at fastholde de
nuværende aktiviteter men samtidig at udvide tilbudet til også at omfatte f.eks.
petanque, kroket, familieidræt, motionsløb, cykelture. Aktiviteter der ikke nødvendigvis
skal have deres egen afdelingsbestyrelse, men sagtes kunne være en del af nuværende
afdelinger.
Der er altid nok at arbejde med i en forening som TIF. At vores 75 års jubilæum i år vil
tage en del af tiden er for de fleste ingen hemmelighed, men der er selvfølgelig også
andre ting vi skal beskæftige os med:
-

Fremme brugen af vores hjemmeside.
Opdatere foreningshåndbogen på nettet.
Gøre TIF-avisen til en uundværlig nyhedskilde.
Gøre det attraktivt, sjovt og spændende at være
træner i TIF.
Vise at TIF har noget at byde på for unge som
ældre i Tårnborg.

Sluttelig skal lyde en tak til alle, der på en eller anden måde yder et bidrag så TIF
stadig kan eksistere og udvikle sig.
Jeres indsats gør, at rigtig mange mennesker året igennem kan få nogle fornøjelige og
hyggelige timer sammen med andre. Et samvær der ikke helt lader sig gøre foran fjernsynet eller computeren derhjemme.
Dennis Thorsager Hansen
Hovedformand
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Pokaltildelinger 2003
Året 2002 har igen vist, at vi i TIF har mange dygtige og flittige ledere og trænere.
Det er vigtigt at vi påskønner dette arbejde. Det har vi mulighed for gennem uddeling af
foreningens 4 pokaler.

TGF-Pokalen tildeltes i år Kirstine
Jensen, der trods sin høje alder stadig
er aktiv hjælper i forbindelse med
aktivitetsudvalgets julebazar.

Henrik Kjærside, der blandt andet er
samlingspunktet for Tårnborgrevyen,
redaktør af TIF-avisen samt foregangsmand ved opbygning af vores
hjemmeside, blev tildelt "IDEpokalen" som gives til en ikke idrætsudøvende person, som ved interesse
for foreningen har tilført denne ideér
eller gavnet idrætsforeningens
arbejde blandt børn og unge.

Fodboldafdelingen havde ved udgangen af 2001 store problemer på seniorfronten. Heldigvis trådte Peter Olsen
til og fik vendt udviklingen, så seniorafdelingen igen er velfungerende med
mange unge og lovende spillere. For
dette arbejde fik Peder overrakt
pokalen for Årets leder i TIF.

6

Pokaltildelinger 2003 (fortsat fra side 6 )
At styrke sammenholdet og solidariteten i foreningen er vigtigt og ikke nemt stykke
arbejde. Trods alt er arbejdet lykkedes for Joan Larsen fra gymnastikafdelingen. Derfor
blev hun tildelt Solidaritetspokalen. Hun var desværre ikke tilstede ved generalforsamlingen så vi har ikke noget billed af hende ved overrækkelsen.
Et stort til lykke til alle fire.

Afkastet fra foreningens ungdomsfond blev i år tildelt jubilæumsudvalget, som ved
hjælp af disse penge kan gå aktivt ind Sankt Hans arrangementet til glæde for specielt
børnene her i lokalområdet.
Dennis T Hansen

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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Nyt fra Hovedkassereren
På den netop afholdte generalforsamlingen fremlage jeg et regnskab som viste hvor meget frivillige ledere kan præstere.
Jeg vil her vise nogle få tal, så I kan få en fornemmelse af hvor
godt det går i TIF.

Driftsresultat pr. 31.12.2002
Afdeling
Hovedkassen

Resultat 2002

Budget 2002

Budget 2003

10.923,17

0,00

- 10.072,00

Badminton

- 15.052,42

- 6.000,00

- 32.500,00

Gymnastik

8.727,95

2.200,00

4.900,00

Fodbold

- 4.492,99

5.700,00

- 18.500,00

Svømning

- 2.745,01

4.000,00

6.000,00

Aktivitet

15.905,59

5.000,00

8.100,00

Banko **)

18.692,97

22.300,00

7.700,00

TIF-avisen

- 3.900,32

500,00

50,00

28.058,94

33.700,00

- 34.322,00

**) Har overført kr. 20.000,00 til hovedkassen. Så deres overskud er tyve tusinde større.

Status pr. 31.12.2002
Aktiver

Passiver

Indestående i pengeinst. 831.339,38 Egenkapital pr. 1/1-01
Kassebeholdning

1.405,00 Årets Overskud

Varelager

7.390,00 Egenkapital pr. 31/12-01

Tilgodehavende
Aktiver i alt

13.324,66 Skyldige omkostninger
853.459,04 Passiver i alt

804.551,78
28.058,94
832.610,72
20.848,32
853.459,04

De tal viser hvor godt det er gået i vores idrætsforeningen i dagens Danmark, men det
er kun gjort fordi vi har en hel del frivillige leder som gør et stort stykke arbejde hver
dag, og er om sig med at bruge de få penge vi har til dagligt på den helt rigtige måde.
Vi læser hverdag i alle blade hvor svært det er at drive en idrætsforeningen, der til kan
jeg kun sige, at man må lade være med at stræbe mere en pengekassen kan klare, her
tænker jeg blandt andet på foreningen som ansætter trænere >>> fortsætter side 10
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Nyt fra Hovedkassereren (fortsat fra side 8)
til store honorar, og som ikke bliver betalt af de udøvende idrætsfolk. Men det kan jeg
jo godt udtrykke min mening da jeg er hovedkasserer for en forening som lever af bredden og ikke af eliten.
Som hovedkasser kan jeg jo med ro i sindet se fremtiden i møde med den kapital
somvores egenkapital viser.
Det budgettet underskud skyldes, at det vil komme til at koste vedr. vores jubilæum i
dette år.
Jeg syndes det er meget fint, at vi ikke kun purer penge til vores kasse, men vi er også
meget aktive og giver vores medlemmer nogle for deres kontingent.

Tårnborgrevyen 2003
Endnu engang lykkedes det at få en revy stablet på benene. Da der bruges rigtig mange
timer på dette arbejde er det dejligt at se at så mange kommer op i forsamlingshuset og
ser forestillingen. I år kneb det med tilskuere til den første forestilling , hvorimod de 2
andre forestillinger var helt udsolgt og lidt til. Iår havde vi flere nye deltagere på scenen
og set med en instruktørs øjne syntes jeg de gjorde det rigtigt godt. Det er dejligt at
arbejde med revyholdet bag Tårnborgrevyen. Alle deltager aktivt i opbygningen af
revyen, kulisser, kostumer og ideer til revytekster. Til dem der ikke nåede at opleve os i
forsamlingshuset, kan jeg oplyse at vi nok kommer og giver et par numre til den store
jubilæumsfest den 22 November i Tårnborghallen, så afsæt denne dato i kalenderen
allerede idag. Fra instruktørens side skal der lyde en stor tak til revyholdet, til Bodil og
Ib i forsamlingshuset og en stor tak til vores trofaste publikum.
Med revyhilsen
Henrik Kjærside
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Nyt fra Fodbold
Endnu et år er gået i fodboldafdelingen. På årsmodet den 21. februar 2002 modtog Claus Jakobsen ikke genvalg. I stedet valgtes
Tommy Morgen til bestyrelsen og Poul Ejsing blev suppleant.
2002 var året hvor Holdfællesskabet Korsør skulle stå sin prøve
og seniorafdelingen skulle videreføres i samme ånd som i 2001.
Damerne fik ny træner i Jim Riisum.
Sportsligt blev det et tilfredsstillende år med mange fine resultater.
Seniorafdelingen blev varetaget af 3 trænere Peder Olsen, Peter Nielsen og Bo Nielsen,
de ydede alle en stor indsats og udbyggede det gode kammeratskab i seniorafdelingen.
Serie 5 holdet blev nummer 3, et meget fint resultat. Amts holdet (7 mands) har deltaget
i forårs og efterårsturneringen. I efterårsturneringen blev holdet nummer 2.
I Amtets indendørsturnering har vi deltaget med et ungseniorhold der blev amtsmestre
og skal deltage i landsmesterskabet i Jylland.
Årets spiller blev Jesper Agerskov, fair play pokalen Lars Hansen, flidspokal SBU
Brian Hansen og flidspokalen DGI Martin Windeleff.
Old Boys spillede igen i år i SBU 2-række. For holdet stod Klaus Hansen og Gunner
Lægteskov. Holdet blev nummer 4. Der deltog kun 7 hold i turneringen idet der var to
hold der trak sig inden starten of turneringen.
Der var også tilmeldt et 7-mands senior oldboyshold i Amtsturneringen, dette hold stod
John Müller og Tage Bohn-Jespersen for. Holdet blev Amtsmestre i efterårsturneringen,
et stort tillykke til de gamle drenge.
Der skal også siges tak til Jens Møller for hans store indsats ved tilrettelæggelsen af
weekend turen til Carlsberg Camping på Tåsinge.
Fair Play-pokalen Leif Rønn, flidspokalen SBU Christian Hansen og flidspokalen DGI
Jens Møller.
Damerne spillede 7 mands i Amtsturneringen. Træner Jim Riisum og holdleder Søren
Ole Rørstrøm har gjort et stort og godt stykke arbejde for dameholdet, tak skal de have.
I efterårsturneringen blev damerne nummer 4 i deres række, hvilket var et meget flot
resultat på en god sæson.
Årets spiller Katja Wulff, Fair Play Margit Andersen og flidspokalen Heidi Larsen.
Herre Junior blev igen (igen) ledet og trænet of Johnny Jensen og Jens Larsen. Holdet
spillede 7-mands i Amtet og vandt både forårs og efterårsturneringen hvilket betød at de
blev amtsmestre. Holdet har i august måned deltaget i landsmesterskabet i Åbybro, hvor
det blev til en pæn placering.
Igen (som sædvanlig) en meget fin sæson og jeg glæder mig til at følge juniorerne når
de i 2003 skal spille 11 mands ungseniorfodbold.
Fair Play Anders Klintskov og flidspokal Nikolaj Hansen.
Tårnborgs Lilleput yngste årgang 91 har deltaget i HK Korsør med det formål at spille
11 mandsfodbold i Korsør Kommune. Det tilstræbes at spillerne niveaudeles efter
Mottoet "lige børn leger bedst". Dette gøres for at give den enkelte spiller størst
sportsligt udbytte.
>>>fortsætter side 17
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Riv ud og gem !
Hvem er Hvad og Hvor
i
2003

TÅRNBORG IDRÆTSFORENING
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Hovedbestyrelsen
Formand
Dennis T. Hansen
Ahornvej 3, 4220 Korsør
58380581
E-mail
thorsager-hjelholt@hansen.mail.dk
Kasserer
Max Klintskov
Violvej 49, 4220 Korsør
58380205
E-mail
MAK@DLG.dk
Supp./Sekr.
Kirsten Bols
Violvej 58, 4220 Korsør
58380852
E-mail
4xbols@mail.dk
Suppleant
Ole Hansen
Korsvejen 11, 4220 Korsør
58380640
E-mail
olma@hansen.mail.dk
Øvrige medlemmer er alle de nedenfor nævnte udvalgsformænd.
Aktivitetsudvalget
Formand
E-mail
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Suppleant

Henrik Kjærside
hekj@post10.tele.dk
Elin Pedersen
Karen Larsen
Jette Kjærside
Kirsten Christensen
Frands O Rosengreen
Bodil Berthelsen
Poul H Jensen

MarskStigsVej 5, 4220 Korsør 58381032
Tegltoften 41, 4220 Korsør
Spurvevej 6, 4220 Korsør
MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
Frølundevej 54, 4220 Korsør
Knivkærvej 2 a, 4220 Korsør
Banevej 28, 4220 Korsør
Frølundevej 69, 4220 Korsør

58371224
58380207
58381032
58380072
58380461
58380865
58380570

Badmintonudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Sekretær
Ungd. form.
Motionister
Regnskabsfører
ikke best.mdl.

Henrik Lundgård
196HLU@VestAmt.dk
Svend Erik Olsen
Bjarne Nielsen
Dorte Klintskov
Henrik Petersen

Løvsangervej 4, 4220 Korsør

58381994

Hulbyvej 47,4220 Korsør
Vinkelvej 3, 4220 Korsør
Violvej 49, 4220 Korsør
Hvedevej 11, 4220 Korsør

58385704
58380319
58380205
58376732

Max Klintskov

Violvej 49,4220 Korsør

58380205

Tage Bohn-Jespersen
tage.bohn@get2net.dk
Henrik Skarving
Lissa Jensen
Poul-Erik Andersen
Poul Ejsing
Jens Larsen

Ternevej 5, 4220 Korsør

58380332

Frølundevej 112, 4220 Korsør
Svalevej 11, 4220 Korsør
Bøgevej 16, 4220 Korsør
Mælkevej 8, 4220 Korsør
Tyreengen 56, 4220 Korsør

58380950
58380286
40149691

Fodboldudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
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58356790

Best.medlem

Johnny Jensen

Borgergade 113, 4241 Vemmelev

58384087

Ahornvej 49, 4220 Korsør

58380776

Violvej 184, 4220 Korsør
Tjærebyvej 74, 4220 Korsør
Ternevej 13, 4220 Korsør
Neblevej 14 A, 4242 Boeslunde
Egevej 18, 4220 Korsør
Fasanstien 64 st.mf.,4220 Korsør

58380187
58382319
58380857
58140082
58387006
26633335

Formand
E-mail
Næstformand
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Suppleant
Suppleant
Ungdomsrep.
Ungdomsrep.

Hanne Tiedemann
Drosselvej 10, 4220 Korsør
h.tiedemann@privat.dk
Gurli Hansen
Brinken 2, 4220 Korsør
Aage Rønn
Kirkebroen 69, 2650 Hvidovre
Ove Sandholdt
Borgergade 129, 4241Vemmelev
Ulla Vedel
Højen 15, 4220 Korsør
Jørn Birch
Linde Alle 59 2.tv, 4220 Korsør
Helle Frandsen
Mågevej 5, 4220 Korsør
Helena Fischer
Ormeslevvej 4, 4241 Vemmelev
Niels Sørensen
Syrenvej 10, 4241 Vemmelev
Kristina Bodal
Enghavevej 130, 4241 Vemmelev
Mia Brandhøj
Søhusevej 3, 4241 Vemmelev

58380388

TIF - Avisen
Redaktør
E-mail
Økonomi
Omdeling

Henrik Kjærside
MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
hekj@post10.tele.dk
Max Klintskov
Violvej 49, 4220 Korsør
Mark Hansen
Ternevej 13, 4220 Korsør

Hjemmeside
Adresse
Webmaster
E-mail

www.taarnborgif.dk
Henrik Kjærside
MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
hekj@post10.tele.dk

58381032

Revisorer
Revisor
Revisor
Revisor
Revisor

Bjarne Nielsen
Bjørn Jakobsen
Jan Milvertz
Torben Hansen

58380319
58380348
58370293
58380857

Gymnastikudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medlem
Suppleant
Suppleant

Frank Jørgensen
maframe@mail.dk
Tina Lund
Helle Johansen
Nina Hansen
Helle Heilskov
Laila Nielsen
Marianne Olsen

Svømmeudvalget

Vinkelvej 3, 4220 Korsør
Egevej 15, 4220 Korsør
Lerhøj 13, 4220 Korsør
Ternevej 13, 4220 Korsør

58380662
36482746
58382620
58350528
58351660
58387909
58383616
58382923
58382782
58385026
58381032
58380205
58380857
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Øvrige poster
Fanebærer
Fanebærersupp.

Helle Heilskov
Nina Hansen

Neblevej 14 A, 4242 Boeslunde
Ternevej 13, 4220 Korsør

58140082
58380857

Tårnborghallen
Halinspektør
Mobiltelefon
Mønttlf.
Kioskbestyrer

Kim Petersen

58387012
23359510
58381098
40137365

Carsten Jensen

TIF

En forening for alle!!!
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Nyt fra Fodbold (fortsat fra side 12)
For Tårnborg har Tommy Morgen og Christian Hansen været trænere og det er min
overbevisning, at de har gjort et stort stykke arbejde for børnene. Ud over kampe og
træning har der været forskellige arrangementer for børnene til gavn for kammeratskabet på tværs of klubberne.
Holdfællesskabet har deltaget i SBU turnering med 2. 11- mandshold og klaret sig godt.
Jeg forventer at holdfællesskabet fortsætter i år 2003.
Miniput drenge 92, har haft Kent Hansen som træner, holdet har deltaget i Amtets 7mands turnering hvor det i efterårsturneringen blev til en flot 3-plads.
Kent Hansen måtte på grund of manglende tid overgive vintertræningen til Niels
Jørgensen. Holdet har opnået en sølvmedalje i Harboe Cup.
Begge trænere har gjort et stort stykke arbejde for drengene og klubben. I skrivende
stund er det uvist om holdet fortsætter i HF Korsør 2003.
Miniput drenge 93, har haft Henrik Skarving som træner, holdet har deltaget i SBU 7mands turnering forår og efterår og klaret sig flot med to 5 pladser. I Amtets
indendørsturnering vandt holdet sølvmedaljer, tillykke drenge.
En stor tak til Henrik for det store arbejde han har lagt i holdet, men det er desværre
uvist om denne årgang fortsætter i klubben 2003.
Fodboldafslutningen 2002 afholdtes i vores klublokaler i Tårnborg Hallen lørdag den
26. oktober. Til aftenens afslutning for de voksne var der 63 deltagere hvilket var meget
flot. Arrangementet gik over alt forventning, så vi vil fremover holde vores afslutninger
i klublokalerne. En tak til kioskbestyrer Carsten Jensen for et godt samarbejde.
Regnskabet for 2002 gav et underskud på 4.492 kr. Et meget tilfredsstillende resultat.
Det kan nævnes, at Korsør Kommune sparede 100.000 kr. på "Korsørordningen",
hvilket jo har medført en mindre indtægt for klubben.
Salg of passive medlemskort gav et overskud på 2.400 kr. En stor tak til Lissa for hendes store arbejde for klubben.
Medlemstallet 2002 var på 134. Dette er en nedgang fra 2001 på 18 medlemmer.
Til slut vil jeg takke alle der har været til stor hjælp i fodboldafdelingen 2002, det være
forældre, hovedbestyrelsen, fodboldbestyrelsen, trænere, holdledere, personalet i
Tårnborghallen, hjælpere og andet godtfolk.
Formand
Tage Bohn-Jespersen
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SE HER -------------- SE HER!
Ja, vi er her stadigvæk, friske og glade kommer vi hver onsdag til gymnastik.

Bageste række: Karen, Else, Jytte, Ruth, Inge J.
Midterste række: Birthe, Lilian, Ellen, Klara, Rikke, Irene
Forreste række: Birgit, Inge Lise, Jane
Der ud over mangler vi på billedet: Kathrine, Kirsten, Kathe, Inge N., Conni.
Selvom vi ikke er med til den traditionelle opvisning i hallen, så arbejder vi på fulde
styrke. Vi er her, fungere på bedste måde.
En lang sæson er slut, og vi kan se tilbage på mange gode timer, vi har været sammen,
enten i gymnastiksalen eller vi har hygget os i klublokalerne.
I løbet af sommeren skal vi ud at cykle nogle ture og nyde det gode vejr.
Så kommer vi igen, når mørket falder på til efteråret, og træner i gymnastiksalen.

Med sportslig hilsen fra
Motionsdamer og Birthe.
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Nyt fra Svømning
Onsdag den 5.2. var der årsmøde i svømmehallen. Vi siger tak til
alle, der mødte op ca. 30, og det blev en god aften, hvor der var
lidt mad og drikkelse. Bestyrelsen er jo “gammel” og solid, men
lidt nyt blod er kommet til, og endda uden vi skulle hive og slide
i Helena Fischer og Helle Frandsen - tak for det.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand
Hanne Tiedemann
Næstformand
Gurli Hansen
Kasserer
Aage Rønn
Kasserer
Ove Sandholdt
Bestyrelsesmedlem
Jørn B. Birch
Bestyrelsesmedlem
Ulla Vedel
Bestyrelsesmedlem
Helle Frandsen
Suppleant
Helena Fischer
Suppleant
Niels Sørensen
Ungdomsrepræsentant
Kristina Bodal
Ungdomsrepræsentant
Mia Brandhøj
Der er nok at tage fat på, og vi håber på et godt samarbejde fremover.
LUCIA blev en rigtig dejlig oplevelse med kæmpe opbakning som altid.
AMTSMESTERSKAB det blev til mange medaljer, som Jørgen har skrevet lidt om. Vi
var i røde trøjer og vi havde det faktisk hyggeligt i vores lille “svømmelejr” selv om der
var rod i medaljeoverrækkelsen, det blev en lang dag som sidste år, men tak til alle for
“god opførsel”.
DISTANCESVØMNING i uge 11 og 12, første uge svømmer man i sin almindelige
svømmetid (korte distancer), anden uge må man komme før og svømme efter ens tid,
hvis man altså ikke er på sidste hold.
Der er som regel rigtig mange, der vil svømme langt, så “lidt kaotisk”
ser det måske ud for de rolige motionister, men vi er jo rare ved hinanden, og alle synes det er sjovt, så vær med til at forøge det samlede antal meter, som sidste år blev 608 km.
SÆSONSLUT lørdag den 3. maj, der er storebælts-cup den 26. april, og
derfor ingen svømning denne lørdag. Onsdag før påske heller ingen svømning.
FAMILIESVØMNING selv om svømningen er slut med april måned vil vi igen
i år arrangere familiesvømning i maj. Datoerne vil blive offentliggjort i svømmehallen.

Svømning
og helse - svømning fra barn til pensionist
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Nyt fra Svømning (fortsat fra side 20)
Tårnborg/ Vemmelev Svømning Placering
v/Amtsmesterskaberne d.4. januar 2003 i Korsør
AldersÅrg
86
90
88
88

grp.
79-86
89-90
87-88
87-88

Opnået
Navn
tid
Mia Brandhøj
1.40.04
Laila Jørgensen 1.52.00
Kristina Nordtorp1.55.75
Line Christiansen1.56.21
Sofie Dinesen
2.36.69
Regitze Larsen Tyvstart
Karina Antonsen Tyvstart

89

89-90

Niels Zinch

2.49.61

5: 50 m bryst
2.
Damer 3.
3.
3.
6.
7.
8.
10.
11.
12.

60
39
63
67
92
92
91
91
91
92

54-64
<= 53
54-63
64-71
91-92
-

Anne Kolster
Ulla Vedel
B.Kristensen
H.Pedersen
K Mortensen
C. Christiansen
Sabrina Nielsen
Sofie Jensen
Camilla Hansen
Pia Mortensen

0.55.09
0.55.97
0.57.71
1.01.27
0.58.79
1.00.47
1.01.32
1.03.52
1.11.07
1.15.22

6: 50 m bryst
1.
Herrer 1.
1.
5.
7.
8.
11.
12.
Disk.

41
59
69
91
91
91
92
92
91

<= 53
54 - 63
64-71
91-92
-

Søren Hansen
0.46.02
0.45.34
Jørn Birch
0.41.65
0.40.00
K. Rautenberg 0.41.61
0.49.00
Christian Pathuel 0.52.22
0.56.70
Anders Keller
0.55.93
1.06.98
Dan Bork
0.56.18
0.57.12
Søren Nordtorp 1.01.90
1.04.98
Rene Jensen
1.19.22
1.05.52
Flemming H. Sørensen
En hånd i mål

9: 100 m ryg
damer

4.

88

87-88

Pernille Kokholm1.35.25

13: 25 fri, 25
bjærgn damer

4.

39

<=53

Ulla Vedel

Løb
3: 100 m bryst
Damer

100 m

Plac.
2.
6.
7
8
11
Disk.
Disk.

bryst
7
Herrer

Anmeldt
tid
1.45.00
2.00.00
2.05.85
2.01.51

0.58.55
0.59.27
1.00.89
1.08.12
1.15.00
1.07.36
1.28.89
1.17.22
1.24.41
1.25.10

1.43.12

1.07.71
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Nyt fra Svømning(fortsat fra side 21)
14: 25 m fri, 25
Bjærgn herrer
17: 50 m ryg
Damer
18: 50 m ryg
Herrer

1.
2.
2.
5.
1.
1.
3.
6.
7.
8.
9.
4.
Disket
Disket
3.

59
41
39
91
65
93
93
92
92
92
92
93
91
93
75

54-63
<= 53
<=53
91-92
64-71
>= 93
>= 93
91-92
>=93
>=93
72-78

Jørn Birch
0.47.91
Søren Hansen
0.49.90
Ulla Vedel
1.01.14
Camilla Hansen 1.06.50
Peter Tingsgaard 0.31.88
Emil Rasmussen 0.49.58
Mads Jakobsen 0.5773
Tim Madsen
0.57.48
K. Vinkelgaard 1.00.35
J. M. Korsholm 1.01.10
Kevin Simper
1.13.24
Mikkel Hansen 1.05.14
Anders Keller
I mål på maven
Jacob Tingsgaard I mål på maven
Troels Vedel
0.34.08

0.56.49
1.07.91
0.35.12
1.04.00
1.06.00
1.13.18
1.11.00
1.19.00
1.11.00
1.14.08

24: 50 m fly
herrer
27: 100 m fri
8.
90
89-90 Laura Jørgensen 1.34.53
1.51.00
damer
28: 100 m fri
1.
75
72-78 Troels Vedel
1.06.92
1.08.50
Herrer 11.
88
87-88 Joachim Fischer 1.19.67
1.40.25
9.
90
89-90 Peter Britz
1.47.70
2.12.01
29: 50 m fri
8.
91
91-92 Sabrina Nielsen 0.48.99
0.59.52
damer
30: 50 m fri
1.
59
54-63 Jørn Birch
0.35.14
0.35.00
Herrer 1.
65
64-71 Peter Tingsgaard 0.26.79
0.30.02
1.
93
>= 93 Mads Jakobsen 0.47.42
0.50.34
2.
69
64-71 K. Rautenberg 0.36.29
0.42.00
3.
41
<= 53 Søren Hansen
0.39.65
0.56.49
9.
91
91-92 Christian Pathuel 0.42.00
0.49.80
11.
91
J. Borring-Birch 0.42.93
0.50.00
13.
92
Tim Madsen
0.48.43
0.58.07
14.
92
H. O. Kristiansen 0.50.69
0.58.51
16.
92
Kevin Simper
1.01.87
1.01.00
Disk. 92
Kenneth Vinkelgaard
Tyvstart
4.
93
>=93 Jacob Tingsgaard 0.57.19
1.30.29
Kære alle medlemmer.
Hermed resultatlisten for Tårnborg/Vemmelev Svømning.
Vi deltog med 41 svømmere og vandt 21 medaljer. Heraf 10 guld, 5 sølv og 6 bronze.
Det er et meget flot resultat, som vi alle kan være rigtig stolte af. Godt gået.
Venligst
Jørn Birch, Tårnborg/Vemmelev Svømning
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Tak til "Spilloppen"
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

Som det nok er de fleste bekendt, har TIF fået tildelt 50.000 kr. af indehaveren af "Spilloppen", Nygade 3.
Jeg vil her sige Robert mange tak for denne erkendtlighed, og vi vil gøre
alt for at anvende pengene på en sådan måde, at flest mulig af foreningens medlemmer får glæde af dem.
Dennis T Hansen
Hovedformand
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Nyt fra Badminton
Afdelingen afholdt sit årsmøde den 19. februar. Formandens
beretning kan ses på TIFs hjemmeside www.taarnborgif.dk under
Badminton - Opslagstavlen.
Fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var på valg og det
medførte at bestyrelsen nu har følgende udseende:
Svend Erik Olsen, næstformand og ansvarlig for veteraner og
seniorer i et år endnu.
Dorte Klintskov, ansvarlig for ungdommen de næste to år.
Bjarne Nielsen, sekretær i endnu et år.
Henrik Petersen, ansvarlig for motionisterne, nyvalgt for de kommende to år.
Samt undertegnede som formand de kommende to år.
Desuden valgtes Bent Sørensen og Anne Clausen som suppleanter for et år.
Ingen ønskede at stille op til den ledige plads som kasserer. Det betyder at formanden
indtil videre har det formelle ansvar for økonomien. Men heldigvis har TIFs hovedkasserer, Max Klintskov, påtaget sig at være forretningsfører for badmintonafdelingen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til vore afgåede
bestyrelsesmedlemmer Hanne Jørgensen (kasserer) og Henrik Mogensen (motionister)
for deres store indsats for afdelingen.
Sportsligt er sæsonen så småt ved at gå på hæld. Hvordan det er gået med alle vore hold
kan I høre mere om i næste nummer af TIF-avisen. Andetsteds i dette nummer kan I til
gengæld se hvordan det gik ungdommen ved Korsørmesterskaberne samt høre nyt fra
ungdomstræneren. Det skulle have været bragt i sidste nummer men faldt desværre ud
ved en fejltagelse ( REDAKTØREN : En stor undskyldning til badminton. Det er
ærgeligt når nogen har lavet et stort stykke arbejde med at skrive et indlæg og det så
ikke kommer i TIF avisen. Endnu engang UNDSKYLD ).
Henrik Lundgaard
Korsør Mesterskaber
Den 27. december 2002 blev der i Vemmelev hallen afholdt Korsør mesterskaber hvor
vi havde 28 spillere med. Dagen startede kl. 10. og sluttede ved 18. tiden da de sidste
spillere fra TIF var færdige med at spille. Det blev en lang dag for trænerne Peter, Rasmus og Anders som valgte at være der hele dagen for at støtte og opmuntre spillerne.
Der var en god tilslutningen fra alle klubberne i Korsør kommune, så det blev til 120
gode og spændene kampe.
Det blev til den helt store medaljehøst for TIF, da vi fik 37 % af medaljerne i år, men vi
må jo også sige at efter sidste års store tilslutning af spillere som alle har fortsat i denne
sæson, kan det jo ikke være bedre at se så mange medaljer gå til TIF, så os tre trænere
er meget stolte over alle vores spillere i denne sæson.
Der skal selvfølgelig lyde et stort TILLYKKE til alle medalje vinderne samt et stort
TAK til den store tilslutning til Korsør Mesterskaberne. >>> fortsætter side 26
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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 24 )
Alle vores mange medaljevindere kan læses her under:
U9

Herresingle
Herre/damedouble
Damesingle

U11
U13

U15
U17

Guld

Magnus Smith

Sølv

Simon Larsen

Guld

Simon Larsen/Magnus Smith

Sølv

Sofie Henningsen/Kathrine Tufvesson

Guld

Sofie Henningsen

Sølv

Kathrine Tufvesson

Herresingle

Sølv

Lasse Rønn

Herredouble

Guld

Lasse Rønn/Mikkel T. Petersen

Damesingle

Guld

Kristina Petersen

Sølv

Sarah Rasmussen

Mixeddouble

Guld

Kristina Petersen/Andre Jensen

Damedouble

Sølv

Pernille Kokholm/Trine S. Hansen

Damesingle

Sølv

Pernille Kokholm

Herresingle

Sølv

Anders Klintskov

Damesingle

Guld

Tanja Andersen

Herredouble

Sølv

Rasmus Henningsen/Kim Mortensen

Damedouble

Guld

Tine Jørgensen/Tanja Andersen

Mixeddouble

Guld

Tanja Andersen/Anders Klintskov

Sølv

Tine Jørgensen/Rasmus Henningsen

Senior BHerredouble Sølv

Henrik Kortnum/Peter Klintskov

Tak for en god turnering
Sportslige hilsner
Ungdoms afd.
Nyt fra ungdoms træneren
Jeg vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår og håber alle er kommet godt ind i år 2003
for det er jeg og jeg er klar på min sidste sæson så nu vil jeg give mig 110% for alle de
mange glade badmintons børn jeg har den store ære at være træner for.
Træningen for U11 og U13
I efterårs sæson som er slut havde jeg 25 glade badminton spiller sammen med mine to
nye hjælpetræner Rasmus Henningsen og Anders Klintskov som jeg virkelig syntes at
de er kommet godt efter det, for de var meget stille i starten, men nu kan jeg næsten
ikke få dem til at holde mund og det er rigtig godt
>>> fortsætter side 27
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Nyt fra Badminton (fortsat fra side 26 )
at have det når man skal være træner for en masse badminton børn. For det kraver at
man ikke er bange for at råbe højt for det skal der til i en stor hal.
Jeg er også utrolig glad for alle de mange glade ansigter jeg ser hver gang man møder
op i hallen, for lige så snart man kommer ind komme der de først mange råb "Hej Peter", det er så dejligt at høre det, for man bliver bare så glad selv.
Træningen for U15 - U17 og U19
I efterårs sæson som er slut havde jeg 13 tilmelde badminton spille som for det meste
kommer hver gang, men dem der kommer er altid glade og med på den værste det er
virkelig dejlig for jeg er en person der gerne vil prøve noget helt nyt og det har de så
fået lov til at være med i.
Jeg har kørt meget på deres kondition for det er en af hovedpunkterne indefor at blive
en rigtig god badminton spiller og der har helt sikkert været fremgang hos alle mine
spiller. Træningens opbygning har simpelthen været først opvarmning/konditions træning, slag-træning og kampe og jeg har ikke hørt noget negativet for den måde at køre
det på så det vil jeg blive ved med, men der skal også lidt taktik ind i programmet.
Jeg har jo været på K1 og K2 (badmintons træner uddannelsen) og der har jeg fået en
masse ny ideer for både til de små og store og der var ikke nogle sure miner da jeg lige
skulle have prøvet dem af på spillerne så det er jeg glad for. Jeg har også været på to
emne kursus et med Mix-double og et med slagtræning.
En ting der var rigtig dejlig at se var da jeg var ude til Korsør mesterskaberne, kunne
jeg virkelig se at det var gået frem for alle mine spiller.
Tillykke til alle dem der fik medaljer, men dem der ikke fik medaljer har ikke noget at
være kede af for i er alle sammen gode og vi de bedste i mellem Korsør, Vemmelev og
Tårnborg
Jeg vil gerne sige tak for denne efterårs sæson og håber at jeg for alle mine spiller at se
igen.
Mange hilsner jeres glade træner Peter Klintskov.
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