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Når design og kvalitet mødes...
Tarup Center
5210 Odense NV
6616 3230

VVS
V/ AUT. VVSINSTALLATØR & KLOAKMESTER JACOB NIELSEN

Vi udfører alt indenfor vand, varme, sanitet,
blikkenslagerarbejde, kobberdækning og kloak
Thulevej 4 • Tlf.: 6616 3660 • Mob.: 4018 4660 • info@olenielsenvvs.dk

40 14 89 79
www.agedrup-el.dk

Ring og få den bedste pris på fyn - 40 14 89 79

Tlf. 40148979
DIN BANK
DIN SAMARBEJDSPARTNER

Vesterled 2
5471 Søndersø
Tlf: 59489440
soendersoe@nordfynsbank.dk
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Covid – 19 har stoppet al
idræt på amatørbasis
Som det er bekendt for alle må vi ikke mødes
i øjeblikket og træne sammen, hverken ude
eller inde. Hallen er lukket ned og de udendørs aktiviteter må ikke starte op.

Arne Bertelsen.
Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Vi afventer fra regeringen de næste åbninger
i samfundet.

Tak til vores sponsorer for annoncer i bladet i
2020.

Det sker forhåbentligt snart, så vi igen må
samles til træning og kamp.

Vi udgiver igen fire blade i år, denne dog en
måned efter det tidligere oplyste.
Følg også med i Impuls, hvad der sker i KIF.

’Følg med på afdelingernes hjemmesider og
KKIC´s hjemmeside omkring hvornår det igen
er muligt at træne.

Formand Arne K. Bertelsen
KIF Hovedbestyrelsen.

• CAFÉ EN T I LBYDER •

FÆLLESSPISNING

Første tirsdag i hver måned
Fællesspisning gennemføre
s først igen når
restriktionerne er lempet. N
ærmere information
følger på kkic.dk og KKIC’s fa
cebook-side.
Voksne 50,- / Børn 35,-

www.korup-if.dk

Se menuen en uge før på
kkic.dk og facebook 3

Stof skal være redaktionen i hænde senest den 23. marts 2021. Næste Impuls omdeles den 24.-25. april.
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Arne Bertelsen
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Michael Kristensen
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Jane Mogensen
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Lisbeth O. Larsen
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munkmoeller@tdcadsl.dk
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anne.grethe.soe@gmail.com
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helbe@mail.tele.dk
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erikmoes@privat.dk
hansen.lotte@hotmail.com
mortenrosfordtranberg@gmail.com
bepeko@kalnet.dk
lml@kalnet.dk
info@kkic.dk
sigvardt@kalnet.dk

Steen Kjeldsen
4111 5362
steenkjeldsen@mail.com
Sanne Brink
4017 1508
kasserer@ubberudhallen.dk
Michael Helding			
michael_helding@hotmail.dk
Addie Lundahl
2623 7878
al@ubberudhallen.dk
Redaktør, layout og trykning
Blæsbjerghus / Erling Jensen 2164 7869
ej@blaesbjerghus.dk
Annoncer:
Arne Bertelsen
2618 3085
arneb.korup@kalnet.dk
Modtager De ikke Impuls 4 gange årligt, bedes De ringe på telefon 3091 2914 / hartwigbent@gmail.com

4

www.korup-if.dk

Er du interesseret i lokalhistorie?
Så meld dig ind i Korup-Ubberud Lokalhistorisk Forening
•eller besøg os på et af de to arkiver
•eller se mere på www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk

Korup Lokalarkiv, ”Huset”, Præstevej 4,
Arkivleder Freddie Westergaard,
tlf. 2588 7235,
koruplokalarkiv@kalnet.dk
Åbningstid: 2. tirsdag I måneden kl. 19:00 til kl. 20:30,
oktober-marts tillige torsdage kl. 10.00 til kl. 12:00.

Ubberud Lokalarkiv, Ubberudvej 30,
Arkivleder Henning Jespersen. Tlf. 2237 6991
Ubberud.lokalarkiv@gmail.com,
Facebook: Ubberud Lokalarkiv
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 18:30-20:00,
oktober-marts tillige tirsdage kl. 10:00-12:00.
Vi er din egns hukommelse og bevarer historie og billeder for eftertiden. Mangler du oplysninger om din slægt eller ejendom, så besøg os på et af arkiverne, - vi hjælper gerne.
Hvert år udgiver vi en kalender og et årsskrift med masser af billeder og historier fra lokalområdet.
Desuden arrangeres udstillinger, udflugter m.m.

Bliv medlem!
Du kan støtte lokalarkiverne i deres daglige drift ved at tegne medlemskab ved henvendelse til
foreningens kasserer Jens Breum. Send en mail til kass.kulf@gmail.com, eller en besked på tlf.
3026 6314 med oplysning om navn, adresse, tlf. og evt. mailadresse. Alternativt kan der også
ringes til ham på tlf. 30266314.
Kontingent er kr. 100;00 om året pr. husstand.

www.korup-if.dk
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AKTIV KORUP under Corona
AKTIV KORUP blev oprettet som en selvstændig forening i 2013 med det formål at skabe
rammer for og støtte såvel fysiske som kreative aktiviteter i lokalområdet primært i dagtimerne.
Når aktiviteten er igangsat, er den styret af de
medlemmer, som har interesse for den pågældende aktivitet. Der udnævnes en person
som ”tovholder”. Foreningens aktiviteter
spænder vidt, lige fra vandreture, læsegrupper, håndarbejdscafeer, tegne-og malehold,
cykling, ostefremstilling m.v., og der er åbent
for nye aktiviteter.
I 2018 fik AKTIV KORUP og Korup Lokalarkiv
mulighed for at bruge den gamle inspektørbolig ved Korup Skole, og ved frivilligt arbejde
blev lokalerne klargjort og malet og derefter
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indrettet til de mange forskellige aktiviteter.
I øjeblikket er der stille i HUSET på Præstevej,
idet aktiviteterne foreløbig ligger stille indtil
28. februar 2021 på grund af corona. Forårets
program var ellers planlagt, men det har været nødvendigt at aflyse eller udskyde nogle
aktiviteter og arrangementer.
De udendørs aktiviteter gennemføres under
iagttagelse af de gældende restriktioner. Vi
håber, at vi kan komme i gang med de faste
aktiviteter i løbet af marts måned. Der kan læses mere på www.korupportalen.dk, hvor der
er link til AKTIV KORUP. Man kan evt. også orientere sig via FB – Aktiv Korup.
Med venlig hilsen
Bitten Sigvardt

www.korup-if.dk

Der er stille i

Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Centerleder Jørgen Mikkelsen fortæller, at FysioDanmark er åbent, da de – som en del af
sundhedssektoren – kører uændret. Bortset
herfor er alle idrætsaktiviteter, bibliotek og
fitness lukket ned.
Ved første nedlukning sidste år fik vi gjort hovedrent i hallerne, og der blev malet m.v. Nu
her i anden omgang er personalet sendt hjem,
og jeg er her stort set alene, fortæller Jørgen
Mikkelsen.
Caféen er også lukket. Når der er åbent igen,
ser vi frem til at servicere vores brugere og
gæster. Vores månedlige fællesspisning, hvor
man for kun 50 kr. kan købe et godt måltid
varmt mad, skal også i gang igen. Der er plads
til 100 kuverter, og der er ingen tilmelding.
Kokken er så erfaren, at han kan klare det aktuelle antal besøgende, fortæller Jørgen Mikkelsen videre.

www.korup-if.dk

Coronaen har jo medført, at vi har måttet aflyse mange arrangementer. I januar skulle der
bl.a. have været et indendørs fodboldstævne,
og gymnastikopvisningerne i marts er også
blevet aflyst. To gange om året er der loppemarked i hallerne, markedet i marts er aflyst,
og vi håber at næste marked i oktober måned
kan gennemføres.
Økonomisk forventer vi, at 2020 stort set ender i et nul. Vi får økonomisk tilskud fra kommunen, og så har vi jo også sparet på forbrugsafgifterne. Med hensyn til økonomien i
2021 er situationen selvsagt lidt mere usikker,
men centerleder Jørgen Mikkelsen er dog optimistisk på grund af centrets gode økonomiske situation.
Generelt håber vi meget på, at bl.a. vaccinationerne medfører, at der snart igen kan åbnes
op for alle idrætsaktiviteterne og de store arrangementer.
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LØBEMOTION-AFDELINGEN

Afdelingsredaktør: Morten Rosford Tranberg 4016 0554 mortenrosfordtranberg@gmail.com

Korup Motion & - Covid-19
Corona, corona, corona!!

Noget alle har en mening om, men som meget få kan gøre noget ved. Vi har i bestyrelsen
for Korup Motion selvfølgelig valgt at følge
de retningslinjer, der løbende er blevet udsendt fra regeringen. Også selvom det har betydet, at vi ikke har kunnet mødes under de
sædvanlige forhold.
Vi lukkede helt ned i starten af 2020, da hele
Danmark blev lukket. Og vi startede nok også
lidt senere op end de fleste andre klubber i
Odense, men vi mente i bestyrelsen, at vi ville
yde den bedst mulige beskyttelse for vores
medlemmer, og samtidig udvise samfundssind. Så vi startede først op lige før sommerferien 2020. Nedlukningen betød også, at vores
planlagte Korupløbet blev aflyst med de følger, det havde. Mere om det om lidt.
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Da vi startede 2020, havde vi en meget flot tilgang i medlemmer. Både i vores walkerafdelling og i vores løbeafdeling. Mere end 20 nye
medlemmer meldte sig ind i forhåbning om
en sundere livstil i 2020.
Så det var med store forventninger, vi startede op for fuld blus i efteråret, og vi var også
kommet godt i gang igen, da Danmark igen
blev underlagt restriktioner om ikke at være
samlet mere end 10 personer og en meters afstand mellem mennesker. Noget vi kunne
planlægge os ud af ved at mødes i grupper af
10 og løbe med den sædvanlige afstand, som
man nu engang løber med.
Senere kom der desværre yderligere stramninger af restriktionerne. Nu måtte man kun

www.korup-motion.dk

mødes fem mennesker, og der skulle være to
meter imellem. Selvom mange mener, at løb
og gang er solosport, så er det netop det
modsatte, der gør sig gældende i Korup motion. Her mødes vi med ligesindede og deler
glæden ved vores sport. Og det er altid med
snak og spas, når vi varmer op, eller når vi er
ude på ruterne. Ofte bevæger vores medlemmer sig imellem flere grupper på en aften. Så
det er skulle mødes og varme op i endnu mindre grupper, og derudover at skulle bevæge
sig med to meters afstand til hinanden, kunne
vi i bestyrelsen ikke se realiseret i forbindelse
med en klubaften. Derfor valgt vi igen at lukke
klubben ned, indtil Danmark bliver åbnet op.

ler end tidligere, så det økonomiske grundlag
for løbet var bedre end i mange år. Desværre
have flere af sponsorerne også tilkendegivet,
at det ville være sidste år, de tegnede sponsorat. Enten på grund af nye regler internt eller
af andre grunde. Så da vi sidste år måtte aflyse Korup løbet, var det samtidigt også farvel
til flere gode samarbejder med sponsorer.
Med udsigt til nedgang i sponsorater, og desværre også nedgang i antallet af løbere (da
Korup løbet havde flest deltagere, var vi over
800 løbere. De seneste år har vi været lige under 300 løbere) har vi i bestyrelsen valgt, at
lukke ned for Korup løbet.
Fortsætter side 10

Jeg er blevet kontaktet af folk, som nok mener, at man kan omgå de restriktioner, der er
for Danmark i øjeblikket. Selvom vi alle synes,
at vores sport er det bedste, vi kan foretage
os, så kan vi som bestyrelse ikke bare komme
uden om de regler, hele Danmark er underlagt. Vi ved fra andre klubber i Odense, at de
har haft besøg af politiet, som efter tip fra andre borgere er mødt op til klubaftner for at
udstede bøder. Både til klubben og til de medlemmer der var mødt op. Igen er det ikke en
risiko, vi i bestyrelsen vil tage på vores medlemmers vegne. Så selvom det er møgtræls
ikke at kunne løbe i klubregi, så vælger Korup
motion stadigvæk at have lukket, indtil Danmark åbner.

Tank billigt
og støt
samtidig
KorupIF

Hvilke økonomiske konsekvenser har Covid-19, så haft for Korup motion? På den korte
bane har vi mistet den indtægt, vi kunne have
haft ved at afvikle vores Korupløbet 2020. Et
løb, som også ville have været vores 30. gangs
jubilæum. Et løb, som vi alle havde set utroligt
meget frem til, og som vi have lagt utrolig
mange kræfter i.

Du kan støtte KorupIF, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et
gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter,
hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager
de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det
koster ekstra for dig.

Der var i 2020 blevet tegnet flere sponsorafta-

Tlf. 70 10 20 33 • www.ok.dk

www.korup-motion.dk

Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt
kommer i gang med at tanke penge til dem.
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Det har ikke været en let beslutning, for
Korup løbet er Fyns ældste ½ marathon, og
har for mange klubber i Odense været noget,
man trænede op til. Korup løbet var det første store løb i foråret og derfor en målstok
for, hvordan man som løber kunne forvente,
at ens tider resten af året ville komme til at se
ud. Der var også klubber i Odense, som brugte Korup løbet som deres interne klubmesterskab på ½ marathon-distancen. Så det var
ikke kun for vores medlemmer, at en lukning
af Korup løbet ville have konsekvenser.
Vi ønsker stadigvæk at lave et spændende og
udfordrende løb i Korup. Derfor arbejder vi
med planer om at lancere et nyt løb, som vil
være under nogle helt andre forhold end et
løb med fastlagte distancer. Vores nye løb
Korup Motion Cannonball bliver bygget op
om to ruter: En rute på 4,1 kilometer til løbere,
og en rute på ca. 2 kilometer til walkere. Ideen
er, at man selv bestemmer, hvor mange omgange man ønsker at tilbagelægge, alt efter
dagsformen, ens humør eller noget helt tredje. Begge ruter er planlagt således, at vi vil
kunne imødekomme eventuelle nye coro10

na-restriktioner, både med hensyn til antal
deltagere pr. gruppe og med hensyn til afstand mellem deltagerene. Vi mener selv, at vi
har fremtidssikret løbet. Planen er, at Korup
Motion Cannonball skal afvikles i foråret ligesom Korupløbet blev, og vi venter derfor kun
på, at Danmark bliver åbnet så meget op, at vi
ikke skal sende folk af sted i grupper af 5.
Faktisk så venter alle i klubben kun på, at vi
igen må samles mere end fem personer, så vi
starter op i klubben igen. Vi står som altid klar
til at byde nye medlemmer velkommen til enten walk eller løb. Vi har begynderhold til alle
dem, som måtte have lyst til at komme ud i
vores dejlige natur.

Træningstiderne er:
Mandag kl. 17.50 - ca. 19.00
Onsdag kl. 17.50 - ca. 19.00
Lørdag kl. 10.00 - ca. 12.00
(alt efter ønske om distance)
Med venlig hilsen
Morten Rosford Tranberg
Formand

www.korup-motion.dk

TOPKLARGJORTE
BILER

Attraktiv g
rivn
siketi
fin
Aattnra
ydeeris!ng
nsi
fintialb
tilbydes!

Ny samarbejds

08 VW Golf V 2,0 TDi
fjernb.TDi
c.lås,
140
GTGolf
Sport
08 VW
V 2,0
fartpilot,GT
kørecomputer,
startspærre,
fjernb.
c.lås,
140
Sport
udv. temp. måler, sædevarme, højde-

07 VW Touran 1,6
102
Trendline
5-d 1,6
07
VW Touran
ABS, 10 airbags, ESP, fartpilot

DIESEL
DIESEL

ugens bil
174.900

102 Trendline 5-d
m.m.
Sortmetal,
ABS, 10
airbags, sædevarme,
ESP, fartpilot
servo
m.m. Sortmetal, sædevarme,
servo
199.900
Km 135.000

199.900
Km 135.000
09
Seat Leon 1,9
TDi
105
Stylance
eco klima,
09 Seat
Leon
1,9vinterhjul,
TDi
fjernb. c.lås,
fartpilot,
kørecomputer,
105
Stylance
eco klima,
vinterhjul,
startspærre, auto. nedbl. bakspejl,

A/S
A/S

fartpilot, kørecomputer, startspærre,
just.
forsæde,
el-spejle
m/varme,
udv. temp.
måler,
sædevarme,
højde105.000
km el-spejle m/varme,
just. forsæde,
105.000 km
174.900

men hele holdet
bag - er det samme...
DIESEL DIES
EL
DIESEL DIES
EL

fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer,
udv. temp. måler,
ædevarme,
startspærre,
auto.snedbl.
bakspejl,
77.000
kmmåler, sædevarme,
159.900
udv. temp.
77.000 km
159.900

04 Opel Zafira 1,8 16V
Comfort
04 Opel Zafira 1,8 16V
17”
alu, airc., infocenter, vinterhjul,
Comfort
cd/radio, airbags, abs, service ok,

17” alu, airc., infocenter, vinterhjul,
træk, m.m.
7 pers abs, service ok,
cd/radio,
airbags,
79.900
Km 187.000
træk,
m.m. 7 pers
Km 187.000

79.900

08
TDCi
DIESEL
DIESEL
08 Hyundaitil
i30fair
1,6 fynske priser!
ViFord
sesFusion
til personlig
service
i øjenhøjde
Ambiente
CRDi
90 Classic
08 Ford Fusion TDCi
DIESEL
DIESEL
08 Hyundai
i30 1,6
c.lås,
højdejust. forsæde, 4 airbags,
Henovej 8 · 5270 Odense N · Tlf. 66 18Fjernb.
95 92 · c.lås,
ps@johansen-biler.dk
Ambiente
CRDi
90 infocenter,
Classicstartspærre,
Køb og salg af
service ok, træk, abs, servo m.m.
Palle Søderholm 22 79 43 74 · Michael
Søderholm 40 52m.m.
34 6821,3 km/ltr
Alle bilmærkers
multifunktionsrat
c.lås, højdejust.
forsæde, 4 airbags,
Fjernb.
c.lås, infocenter,
startspærre,
Åbningstider: Mandag-fredag 7.30-17.30.
Lørdag-søndag
efter aftale.
værksted
service ok, træk,
abs, servo m.m.
multifunktionsrat
m.m.
21,3 km/ltr
Klik ind på www.johansen-biler.dk - Service
og reparation af alle
bilmærker
Km 111.000
89.800
km. 67.000
89.900

nyere brugte biler

Åbakkevej 5A • 5462 Morud
Tlf. 65 96 48 84
www.moruddyreklinik.dk

www.korup-motion.dk
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GYMNASTIK-AFDELINGEN
Anette Ryberg Boe, kif.gym.boe@gmail.com - 2324 4810

Nyt fra gymnastikbestyrelsen
I årets første udgave af Impuls er det normalt
tidspunktet, hvor vi fra gymnastikforeningen
har midtvejsstatus på sæsonen og ser frem
mod et af årets højdepunkter, nemlig weekenden hvor vi afholder KIF Gymnastikdag og
DGI Forårsopvisning i KKIC.
Men 2021 bliver ikke som den plejer. Den gymnastiksæson der startede så flot op i september 2020, blev hurtig ramt af yderligere Corona-restriktioner, der bl.a. betød at vi kun
måtte træne 10 personer af gangen på voksenhold. Bestyrelsen og alle voksen-instruktører fik hen over en weekend i oktober travlt
med at undersøge, hvad der var muligt for de
enkelte hold. For nogen var det muligt at oprette to træningstider efter hinanden, så holdet kunne deles i to, andre hold oprettede
skiftehold med træning hver 2. eller 3. uge. Et
enkelt hold havde træning for ti personer i fritidskælderen, mens resten kunne følge med
online hjemmefra og enkelte hold lukkede
helt ned. Heldigvis kunne alle børnehold fortsætte for alle de tilmeldte børn.
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Den. 9. december var det dog slut med indendørstræning pga. stigende smittetryk, og vi
måtte desværre lukke ned for alle hold, med
undtagelse af et enkelt Yoga-hold der fortsatte
med ren onlinetræning samt floorball, der rykkede udenfor, og stavgang med max. 10 deltagere. De to sidstnævnte lukkede ned, da forsamlingsloftet blev sænket til fem personer.
I skrivende stund gælder nedlukningen frem
til 28. februar. DGI har aflyst alle forårsopvisninger, og vi har med blødende hjerte aflyst
KIF gymnastikdagen. Smittetrykket er pt. faldende, så vi krydser derfor fingre for, at vi kan
starte op igen inden påske, og vi er ved at undersøge muligheden for at forlænge sæsonen
for de nuværende hold, hvor instruktører og
hjælpere ønsker det.

www.korup-gymnastik.dk

Den mulige forlængelse af vintersæsonen betyder desværre, at sommersæsonen 2021 er
aflyst.
Som I kan forstå, har det været en sæson med
en masse udfordringer, og vi vil derfor benytte lejligheden til at sende en kæmpe tak til
hele holdet i Korup Gymnastikforening.
Til instruktører og hjælpere, som har omstillet
sig gang på gang, når der kom nye restriktioner i form af ekstra rengøring, afstandskrav,
forsamlingsforbud, ekstra træningstider og til
sidst nedlukning.
I har gjort en ekstraordinær indsats, og det
var en stor glæde for bestyrelsen, at vi kunne
sige tak for indsatsen og glædelig jul med nye
træningstrøjer og en lille julegave til jer alle.
Også bestyrelsen har løbet ekstra stærkt i
denne sæson.
Det har været udfordrende at følge med i de
til stadighed ændrede retningslinjer, og få det

www.korup-gymnastik.dk

omsat til noget praktisk, så træningen kunne
fortsætte længst muligt. Samtidig er der en
masse løbende opgaver i en forening, der skal
løses uanset, om der er Corona eller ej. Vi er fx
ved at planlægge generalforsamling og så
småt begyndt at kigge frem mod sæson 20212022, hvor vi bl.a. søger instruktører til formiddagshold med pilates og yoga. Og når
man ikke må mødes til bestyrelsesmøde, så er
det godt, at vi kan holde møde online, selvom
det ikke er lige så hyggeligt som et fysisk
møde.
Til sidst skal der også lyde en stor tak til alle
vores medlemmer for jeres forståelse for alle
de ændringer I er blevet mødt med gennem
sæsonen. Tak fordi I bakker op om vores forening.
Forhåbentlig ses vi snart igen!
På bestyrelsens vegne
Anette Boe, bestyrelsesmedlem

13

Juleafslutning - Stavgang
Stavgængerne holdt traditionen i hævd med
juleafslutning i Bittens carport på Rådyrløkken. Der blev serveret gløgg, æbleskiver og
gode småkager.

Når I sidder med bladet i hånden, håber vi, at
de udendørs begrænsninger er ændret, så vi
kan mødes igen.
Ulla og Bitten

Vi nåede at mødes en enkelt gang i det nye år,
inden der blev begrænsning i antallet til fem
personer.

14
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5 GRUNDE TIL AT
STARTE I KORUP
GYMNASTIK &
ATLETIK

Grundig
introduktion

Løbende
kursusdeltagelse

KORUP GYMNASTIK SØGER

PILATES/YOGAINSTRUKTØR

Vores morgen/formiddags pilateshold står uden
instruktør, og vi søger derfor en der har lyst til at
overtage holdet.
Træningstiden er pt. tirsdag fra 8.00-9.15 og 9.20-10.35,
men kan evt. flyttes til et andet tidspunkt, hvis der er
behov for det.
I Korup Gymnastik- og Atletikafdeling lægger vi vægt på,
at du får en god opstart som instruktør igennem:
 Et grundigt introduktionsforløb hvor du klædes på
med relevant viden og kurser tilpasset din
træningsprofil.
 Fleksible løsninger så instruktøropgaven kan
tilpasses dine ressourcer og behov for udfordringer.
 Et tæt samarbejde med bestyrelsen hvor du altid
kan få sparring og aldrig står alene med en
udfordring

Tæt
bestyrelseskontakt

Gratis træning på
andre hold

Godtgørelse

VIL DU HØRE MERE?
Kontakt
anne.grethe.soe@gmail.com
22 46 45 50
damsbo.sport@gmail.com
28 31 01 19

www.korup-gymnastik.dk
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Vi glæder os til at se jer ige

16
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en i gymnastikforeningen
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BØRNEYOGA

Mandage
kl. 17.15-18.00.

BØRNEYOGA

Sted:
Fritidskælderen på
Korup Skole

(5-7 ÅR)

Lad dit barn opleve det fantastiske børneyogaunivers sammen med Børneyogainstruktør Paya
Her lærer vi om åndedrættet og om kropsbevidsthed, mens vi
tumler rundt i en blanding af leg og koncentration. Der vil
være en blanding af små aktive mantraer med positive
bekræftelser, sjove øvelser/yogastillinger samt afspænding.

Husk at læse
foreningens
retningslinjer
vedr. COVID-19 på
hjemmesiden

Børnene lærer at mærke sig selv og finde roen.
På dette hold er barnet klar til undervisning uden sine
forældre.

VIL DU HØRE MERE?
Kontakt

Det er et lille hold i trygge rammer for både drenge og piger.

Paya Søberg

Børneyoga giver bevægelsesglæde. Det skal være sjovt, og der
er ingen konkurrence.

21 23 09 33

Sæsonstart: Vi forventer at starte et hold op så snart
Corona-restriktionerne tillader det.
Se mere på:

www.korup-gymnastik.dk
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BØRNEYOGA

Lørdage
kl. 10.15-11.00.

VOKSEN/BARN YOGA

Sted:
Fritidskælderen på
Korup Skole

(3-4 ÅR)

Kom og oplev det fantastiske børneyogaunivers
sammen med Børneyogainstruktør Paya
Her vil vi tumle rundt i en blanding af leg og koncentration,
imens vi lærer om åndedrættet og kropsbevidsthed. Der vil
være en blanding af små aktive mantraer med positive
bekræftelser, sjove øvelser/yogastillinger samt afspænding.

Husk at læse
foreningens
retningslinjer
vedr. COVID-19 på
hjemmesiden

Børnene lærer at mærke sig selv og finde roen.
På dette hold deltager der én voksen sammen med ét barn.
Det er et lille hold i trygge rammer for både drenge og piger.
Børneyoga giver bevægelsesglæde. Det skal være sjovt, og der
er ingen konkurrence.

VIL DU HØRE MERE?
Kontakt

Paya Søberg
21 23 09 33

Sæsonstart: Vi forventer at starte et hold op så snart
Corona-restriktionerne tillader det
Se mere på:

www.korup-gymnastik.dk
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FODBOLD-AFDELINGEN
Afdelingsredaktør: John Andersen, tlf. 6594 2772

Der er lys forude
Al idræt har nu i en længere periode været
lukket ned. Svær tid for mange og især de
unge mennesker har jeg følt med. Jeg håber
og tror, der er lys forude, så vi igen kan mødes
og være sammen.
Fodbolden har ikke rullet, og vi i bestyrelsen
har ikke kunne samles alle sammen, så det var
været småt med, hvad der er sket.
Carsten Lunde – vores kasserer – har det sidste år skulle været skiftet ud efter eget ønske,
men det har ikke været muligt før nu at finde
hans afløser. Frivillige hænger desværre ikke
på træerne, men efter endnu et skriv til medlemmerne har Steffen Thomsen meldt sig under fanerne og ønsker at tage over. I skrivende stund er han ikke valgt, men når I læser
dette, skulle det gerne være på plads. Steffen
er startet med at spille i Korup i efteråret,
men har pga. omstændighederne stadig sin
første kamp til gode. Til daglig arbejder Steffen i Nordea, så kompetencerne skulle være
på plads til endnu en god kasserer. Jeg er sikker på, vi får den rigtige mand på posten til at
efterfølge Carsten. Der skal lyde en KÆMPE
TAK til Carsten for et fremragende stykke arbejde, som han har lagt de sidste tre år – det
har været uvurderligt.
Generalforsamlingen er udskudt til efter sommer, men der kommer skriv, så snart vi ved
mere omkring dette.
Banen for de små er pløjet op, hvilket er aftalt
20

i samarbejde med kommunen. Banen var
ujævn, og der voksede mere ukrudt end græs.
Da hallen blev opført, brugte man arealet som
byggeplads, og det er derfor blevet komprimeret så meget, at græsset ikke har kunne
gro. Reetableringen blev sparret væk, men
gennem dialog med kommunen har de fundet
penge til at få den ny anlagt, hvilket vi er glæde for. Der bliver dog ikke fodbold på den før
senest efter sommer, hvis vi er heldige. De øvrige baner og især stadion er angrebet af biller. Da kommunen ikke må sprøjte, kan vi ikke
komme af med dem, og det betyder desværre, at banerne ikke er så gode, som de normalt har været. Vi kan håbe, at den frost vi har
nu, vil betyde de ikke kommer igen. Vi kan
desværre intet gøre, kun håbe på frosten og
fuglene gør deres arbejde godt.
Vi gjorde lige ledes et forsøg med kunststofbane til Korup. Både Ubberud og Allesø var
med på at vi søgte med anlæggelse i Korup. Vi
gjorde, hvad vi kunne og skrev også at de respektive håndbold- og volleyballafdelinger
kunne have glæde af det samt naturligvis skolerne. Men som så meget andet skal det helst
tættere på centrum, hvilket ikke er til vores
fordel og især ikke for de unge i området.
Forholdene i gartnergården er blevet forbedret, og det begynder så småt at ligne noget.
Tror selv det ender med at blive fint for os
medlemmer. Stor tak til alle som har hjulpet
med til at forbedre området og især Tommy
Jakobsen, som har været en meget stor hjælp
www.korup-fodbold.dk

under omdannelsen af både stadionet men
især gartnergården - TAK.
Med disse ord håber og tror jeg vi snart får en
melding, som vil gøre os alle glæde, så vi igen
kan komme på banerne og være sammen på
den rigtige måde.
Med håbet om et godt nytår til Jer alle.
Brian Dansbo
formand

www.korup-fodbold.dk
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Fodboldafdelings generalforsamling.
Normalt afholdes generalforsamlingen i
marts måned, men situationen med CORONA
er det besluttet, at den først afholdes efter

sommerferien på en dato i august eller september.
John Andersen

Nyt fra samarbejdsudvalget
Vi har været så heldige, at ungdomsidrætten
det meste af 2020 har fået lov til at træne og
spille kampe, selvom resten af sporten har
været lukket ned pga. corona. Vores hold har
derfor trænet normalt hele efteråret og spillet mange kampe, og de fleste hold nåede
også at spille et par indendørsstævner, før
hallerne desværre blev lukket ned. Imens spillerne nu hjemmetræner eller træner i små
grupper, så forbereder vi lige nu opstart af
forårssæsonen, som vi forhåbentlig kan skyde
i gang d. 1. april med eller uden restriktioner.
Træningsplan og kontaktoplysninger vil være
tilgængelig på vores facebookside Korup Ubberud Ungdom samt på facebook siden Korup siden.
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Vi glæder os til at se alle de ”gamle” spillere,
men håber også på at se en masse nye drenge
og piger på fodboldbanerne. Så har du lyst til
at spille fodbold i KUU, så hold øje med træningsoversigten eller kontakt formand for
samarbejdsudvalget Peter Carstensen på tlf.
61263361. Vi har hold for piger og drenge i alderen 2 år og op til U15.

På samarbejdsudvalgets vegne
Lene Kruse

www.korup-fodbold.dk
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Vore Fodboldbaner
Fra baneudvalget kan vi oplyse, at Odense
Kommune har valgt at omlægge halvdelen af
ungdomsbanerne (bag volden – bane 6), da
de var meget ujævne og med en del huller.
Det betyder, at nogle af banerne bliver flyttet
over bagved bane 4 her i foråret, indtil vi igen
må spille fodbold på anlægget. Jeg håber, at
trænerne og de unge spillere har forståelse
for dette tiltag.

Hvis vinteren ikke bliver alt for hård, kan vi
konstatere, at det bliver nogle fine fodboldbaner, som kan tages i brug for sæsonen 2021,
hvis vi må det til den tid. (Covid 19 restriktioner).
På vegne af baneudvalget:
Jens Møller Sørensen

Karl Erik og jeg har været på anlægget for at
besigtige banerne. Her kunne vi se, at bane 2
igen er ved at ligne sig selv efter det angreb af
gåsebillelarver, som fandt sted i efteråret.

24
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Senior S. 2
Vores hold er på en flot 5. plads efter efterårets kampe - ”kan det blive en højre eller en
lavere placering”?
Spændende bliver det!
John Andersen

www.korup-fodbold.dk
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U 11-12 pige stævne
Der var stævne i Korup d. 1. november og det
må sige at der blev vist fint spil speciel pigerne
fra KUU gjorde det flot.
John Andersen
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Sjovt at træne piger

Det har været en spændende udfordring af udvikle pigefodbold i Korup
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus

Pigerne ser op til Pernille Harder, og det forplanter sig længere ned. Jens Matzen, 50 år,
der nu træner U14-15 pigerne i Ubberud og
Korup, begyndte med at træne pigerne, da de
var 11 år.
Tidligere kunne der være op til 50 spillere i en
ungdomsgruppe. Der er mange børn og unge,
der spiller computerspil, og så er det væsentligt, at vi giver dem lyst til at dyrke motion. Nu
er der fx kun godt 16 i U14-15 pigegruppen. Fx
røg der to på grund af coronaen. Mange piger
har jo krudt i røven, og her er fodbold et godt
alternativ til håndbold og gymnastik, fortæller Jens.

Vi vil gerne være flere piger, for der er også
altid nogen, der vælger at komme på efterskole, så jeg håber og arbejder på, at vi bliver
nogen flere piger, lyder det videre fra Jens.
Han er alene om at træne pigerne, og vil da
også blive meget glad, hvis der var forældre,
der havde lyst til at være hjælpetræner.
Det var en tilfældighed, at han kom til at tage
sig af pigerne, og det har han bestemt ikke
fortrudt.

Ny overgangstrøjer. Sponsor Adam Stillladser.

Lokal fodboldskole.
Nye overgangstrøjer. Sponsor Adam Stilladser.

Pigerne vokser jo, så vi har brug for en ny trøjesponsor.
Ring til Jens Matzen – 2515 3890 hvis du kan hjælpe.
www.korup-fodbold.dk
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Korup Steak House. Sejr I FS og Fynsmester i U13.

Coronaen har givet ny inspiration
Først måtte vi fra 1. december kun være samlet 10 til træningen, og fra 1. januar er det
yderligere blevet strammet til, så vi nu kun må
være forsamlet fem, og det medvirker selvfølgelig til, at vi ikke kan mødes på sædvanlig
måde at træne. Der må tænkes alternativt, og
det er faktisk lykkedes.

Lokal fodboldskole. Dagsprogram.

Pigerne selvtræner og laver styrketræningsøvelser og laver også forskellige boldomgange, hvor teknikken bliver trænet. Ved hjælp af
Internettet kan pigerne fortælle og vise, hvad
de laver og herved få inspiration af de andre.
Og der bliver ikke kun trænet fodbold, for
hver onsdag mødes 11-12 af pigerne via Google
MEAT og laver aftensmaden til familien. Vi
mødes kl. 17 og i løbet af halvanden time laves
der mad, og klokken 18 har
jeg rødvinssmagning og skåler med forældrene, som
også er meget interesseret i
det nye virtuelle samvær.

Google Meat. Onsdags
madlavning Online.
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Vi kan ikke mødes fysisk, men mødes så virtuelt via Internettet, og det er faktisk meget
sjovt. Forældrene deltager jo ikke i madlavningen, men holder sig i baggrunden, hvor de
følger nøje med i, hvad pigerne laver af mad.
Pigerne kommer jo med forslag til aftenens
menu, og det er ikke overdrevet, at det for
alle er en stor kulinarisk oplevelse, lyder det
begejstret fra Jens Matzen. Han bor sammen
med kone i Blommenslyst tæt ved Gundersø.
De har fem sammenbragte børn.

Jens bruger en del tid på fodboldtræningen,
og de andre sjove tiltag for at skabe en god
stemning i pigegruppen. Normalt er der træning mandag-onsdag og fredag. Halvanden
time pr. gang, og så er der jo kampe i weekenden, der dog lige nu er sat på et vågeblus på
grund af coronaen. Med planlægning af træningen, bl.a. at se på videoer, bruger Jens nok
12-15 timer i løbet af ugen på ungdomsarbejdet, og det kan naturligvis kun lade sig gøre,
da hans kone er meget forstående.
De mange timer med pigerne gør jo også, at
jeg bliver et glad og tilfreds menneske, og det
smitter jo også af på familielivet, hvor jeg kan
have overskud til også at være nærværende,
lyder det fra Jens Matzen, som synes at det
giver meget at være involveret i ungdomsarbejde i Ubberud og Korup.

Vinderhold FS.

Vinderhold DBU Fynsmester U13.

www.korup-fodbold.dk

For at der kan ske en udvikling af pigefodbolden, nævnte Jens, at DBU har indført, at der
er mulighed for dobbelt fodboldpas. Det
medfører bl.a. at hvis en pige kommer på efterskole, kan hun spille hos både fodboldklubben tæt ved efterskolen og hjemme i
Korup-Ubberud.

Efterårets topscorer: Isabella E. Matzen /
Jasmin N. Rasmussen.
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Onlineundervisning i Hallen
om mandagen
Om mandagen fra kl. 17-18 er der mulighed for
at deltage i Onlineundervisning sammen med
Line Hartwig, der er kostvejleder. Det koster
20 kr. at deltage, og der er nærmere information på Lines hjemmeside:
www.sundmedline.dk - Jens synes, at det er
et godt tiltag og har da også anbefalet fodboldpigerne, at de også deltager. For så sker
der jo endnu mere i disse coronatider.

Jens´ baggrund
Jens kan ikke mere selv spille fodbold. Han
har et halvt kunstigt knæ, og der har været et
brud i ryggen, så Jens tør ikke mere spille fodbold.

Årets spiller 2020 Leonora Hartwig.
Efterårets fighter. Lærke Ejlsborg.

Jens begyndte at spille som 5-6 årig. Dengang
– for 45 år siden var Korup et nybyggerkvarter, og det var meget normalt, at der på et
Micro 5-6 års hold kunne være 4-5 11mands
hold. Nu er der ofte kun spillere til to hold, og
Jens mener, at en af årsagerne kan være, at
mange unge i dag bruger meget tid på computerspil.
Jens er uddannet kleinsmed, men har nu et
flexjob som underviser på FGU Fyn unge mennesker i teknik m.m.
Han er på sjette år ungdomstræner i Korup og
Ubberud. Han har gennemgået DBU´s B1 træneruddannelse. I begyndelsen var det som
nævnt de helt små, U5-U6 drenge, at Jens tog
sig af, men nu er det de 14-15 årige piger, der
har glæde af hans begejstring og engagement.

30

www.korup-fodbold.dk

MINDEORD

Sportsglade Poul Erik har sluttet livet!
Af John Andersen
Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
Det er Korup Idrætsforenings æresmedlem
Poul Erik Hansen, som nu har sluttet livet med
sygdom i ”bagagen” d. 22. januar i en alder af
næsten 82 år. Poul Erik har haft funktioner i
Idrætsforeningen, lige fra han kom til Korup
sammen med Lis ca. 1963 på Engdalen som
genbo til Grethe og Erik Winther. Poul Erik har
været aktiv som fodboldspiller, badmintonspiller og håndboldspiller, være børnetræner i fodbold og badminton, været fodboldleder/i spilleudvalg og badminton leder, samt
bestyrelsesmedlem i badmintonafdelingen startede trænergerningen for ungdommen
sammen med Lis og de senere år, hvor helbredet ikke var bedst har det været organiserin-

gen af badmintonstævner i DGI regi for de
ældre her på Fyn og lidt motion i Fitness centret, hvor vi fik en lille snak om vores sportsinteresser.
Poul Erik havde store evner og talent for
sport, jeg husker, da han kom til Korup var det
på håndboldbanen, som han gjorde sig på
sportspladsen - vi havde jo først hal fra 1970.
Ligeledes husker jeg Poul Erik som super fodboldmålmand på vores 1. hold i serie 3 i 1965
og ikke mindst på grund af hans evner lå vi nr.
1. før sidste kamp i Bogense, og vi skulle vinde
der, for ellers var det Bogense, der blev oprykkere. Stor kamp af Poul Erik og 3 – 2 til Korup,

Æresmedlemmerne samlet i forbindelse med en julefrokost. Poul Erik står nr. 2 øverst tv.

www.korup-if.dk
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og vi var for første gang oppe i serie 2 - spillere
på det hold var bl.a. William Møller, Finn W.
Nielsen, Bent Andersen og Knud Marker. Poul
Erik spillede videre et år mere på 1. holdet som
målmand, men ellers fortæller statistikkerne,

at han var med på sekundaholdene som markspiller fra 1968 til og med 1974, og de gav i alt
20 mål i perioden, hvor spillene var bl.a. Keld
Schütte, Erik Winther, Erik ”Braddi” Madsen
og Jørgen Henriksen.

Poul Erik
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TENNIS-AFDELINGEN
Afdelingsredaktør: Lone Møller, tlf. 65943129 / 21831473

Generalforsamling
Korup Tennis afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 30. marts 2021 kl. 19.00 i
KKIF.
Forslag til dagsorden skal indsendes skriftligt
og være bestyrelsen i hænde, senest fire dage
før generalforsamlingen.
Da vi i skrivende stund ikke ved, hvordan det
ser ud mht. forsamlingsforbud og genåbning
af idrætsfaciliteter, kan ovenstående dato blive ændret.
Hold dig opdateret på hjemmesiden
www.koruptennis.dk og på FB.

Seniorspiller i Korup IF Tennis
I Korup Tennis har vi glæden af at have en særdeles aktiv gruppe seniorspillere, som udover
at være aktive på banen også tager stor del i
arbejdet omkring klubben.
Da tennisspillet ligesom alle andre aktiviteter
på nuværende tidspunkt er lukket ned, vil vi
benytte dette nummer af Impuls til at sætte
fokus på netop denne gruppe af vores medlemmer.

den. Ordet ”senior” betyder i denne sammenhæng ”ældre”. Vi kan beskrives som mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet helt
eller delvis. Det er i hvert fald mennesker, som
har mulighed for at mødes og spille tennis
nogle formiddage i løbet af ugen i sommerhalvåret.
Gruppen af seniorer er blevet større med årene. I 2013 var vi seks i gruppen. Nu er antallet
tre gange så mange, så vi seniorer er en talrig
del af klubbens samlede antal medlemmer.
Og der er plads til flere. Det er bl.a. formålet
med dette lille indlæg i Impuls: At gøre reklame for vores tilbud.
Tennisspil kan i beskrivelsen være ganske enkelt: Banen udgør et afgrænset område delt
op i to lige store dele med et net imellem. Opgaven som spiller drejer sig om at placere en
lille, gul og hård bold med ketsjeren på modstanderens halvdel, sådan at denne ikke kan
returnere bolden.

To af vores seniorspillere har lavet
følgende fine indlæg om, hvordan
det er at være en del af fællesskabet
i Korup Tennis:

Hvis bolden alligevel kommer retur, kan man
forsøge engang til - måske et andet sted på
modstandens side med et mere kraftfuldt
slag, eller med mindre kraftfuldt – en stopbold, en skruet bold eller en anden af mange
variationer. Og vinde vil vi som tennisspillere,
ambitionerne er intakte også blandt ældre
spillere.

”Jeg er en såkaldt senior tennisspiller i Korup
IF Tennis og har været det en del år efterhån-

Tennis kan synes let, men er det slet ikke. Og

www.koruptennis.dk
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selv om man har spillet i del år, kan man hen
ad vejen opdage nye aspekter i sit spil - nye
slag, nye strategier. Vi erfarer som ældre, at
nogle funktioner ændres eller nedsættes - vi
er ikke så hurtige som f.eks. for 20 år siden.
Men tennisspillets mange facetter gør, at vi
har mulighed for at kompensere for måske et
lidt langsomt fodarbejde.
Jeg oplever, at tennisspillet er en fremragende sport at dyrke for at bevare og måske udvide ens funktionsmuligheder. Dertil kommer
det værdifulde i samværet med alle de andre
spillere på og uden for banen.
Seniortennis i Korup IF tennis er et af mange
gode tilbud til min aldersgruppe i Korup. Jeg
har stort udbytte af tilbuddet.

Spilletider
Seniorerne spiller to gange om ugen tirsdag
og torsdag fra kl. 9 til kl. 11 fra begyndelsen af
maj til midten af oktober – selvfølgelig afhængig af vejret. Sådan har det været flere år,
men i denne sæson har en mindre gruppe
også spillet om fredagen. Når vi er så mange
deltagere gør det nødvendigt at udvide spilletiden.
Vi har tre baner til rådighed, og vi fordeler os
på banerne. Som udgangspunkt spiller vi
double, og er vi 10 spillere, vil der være to baner med doublespil og en bane med single.
Det er ofte tilfældigheder, der afgør, hvordan
opstillingerne bliver.

Seniorhygge på terrassen
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Når der er gået nogen tid – f.eks. halv time,
eller når man i en af doublerne har fået et sæt
afgjort, stopper alle på banerne, og der skiftes rundt.
Efter spillet mødes vi over en kop kaffe med
brød, en øl eller vand.
Forskelligt bliver så drøftet. Det kan være vurdering af ens egen eller andres indsats i spillet
denne dag, eller det kan også være verdenssituationen som sådan. Der bliver til sidst redegjort for fremmøde næste gang, og der aftales opgavefordeling.
I forbindelse med vores seniortennis i klubben vil jeg nævne nogle personer, som har
nogle vigtige funktioner.
Erling Hansen sørger for at holde rede på,
hvem der spiller den næstkommende spilledag. Vi får tilsendt en liste med navne dagen
før, og han giver besked om, hvem der før
spillet skal sørge for at klargøre banerne med
fejning og vanding. Erling sørger også for at
give besked i forbindelse aflysning i tilfælde af
dårligt vejr.
Torben Treldal er manden med boldene. Han
sørger for at bestille bolde hjem til gruppen
og opbevare dem fra gang til gang. Endvidere
er han også god for at skaffe andet spillerudstyr.
Det er et kendetegn for Torben, at han aldrig
er den første, der møder op, når der skal spilles – nej, som regel den sidste, men alligevel
altid inden for tidsrammen.
Leif Hansen er vigtig i flere sammenhænge.
Han kan sørge for brød og kaffe til efter spillet. Og så er han vigtig i forbindelse med vedligeholdelse af banerne. Det er gruppen af
www.koruptennis.dk

seniorspillerne, der sørger for, at banerne er
duelige i løbet af sæsonen, og her er Leif altid
rede med sin trailer, sin tromle eller andet udstyr. Det skal bemærkes, at alle seniorer er
gode til at gøre en indsats, når der skal arbejdes på banerne.
Niels Damsbo er manden med overblikket
som sådan. Han har kontakten med bestyrelsen og har dermed rede på, hvordan og hvornår forskelligt skal gøres.
Han får ordet herefter.”
Bjarne Flindt

”Bjarne glemmer helt at nævne sig selv i forbindelse med en vigtig funktion. Han passer
foreningens hjemmeside http://www.koruptennis.dk/ og er altid til rådighed, som afløser
og hjælper for os andre, når vores funktioner
skal varetages i ferieperioder og lignende.

Som Bjarne allerede har nævnt, vil jeg
også fremhæve tre ting
- Selve tennisspillet som det primære
- Det sociale samvær
- Det frivillige arbejde på tennisanlægget for
dem, der har tid og lyst.
Selv om Bjarne nævner nogle vigtige personer, er det alligevel spillerne og spillet, som er
det vigtigste. Trods udviklingen med flere og
flere seniorspillere, har vi stadig plads til flere.
Vi vil sikkert kunne booke banerne også mandag og onsdag formiddag eller forlænge timetallet de andre dage, så der kunne spilles forskudt. Det ville også være dejligt med flere
kvindelige tennisspillere, idet der i øjeblikket
kun er en, som så spiller sammen med os. Hvis
der kunne blive nogle flere, ville der være mulighed for at spille udelukkende damekampe
eller mixdouble. Vi kan sikkert også få etableret noget træning i spillets grundslag og reg35

ler for nye spillere. Yderligere spørgsmål og
evt. tilmelding kan ske til bestyrelsen (se
hjemmesiden), Bjarne eller mig.

Ansøgning 2:1 pulje og bydelspulje
Seniorgruppen har været primusmotor i ansøgning om en speciel tromle til tennisbaner.
En sådan har man i mange år måttet låne i en
anden klub, og det har bl.a. betydet, at vi ikke
kunne bruge tromle, før de var færdige, så vi
er ofte er kommet sent i gang. Lige før jul
2020 har klubben fået besked om, at der er
bevilget penge fra Odense Kommunes 2:1-pulje til en tromle. Det betyder, at klubben skal
betale 1/3 af prisen og ikke mindst, at vi forventer at have egen tromle til brug ved baneklargøring i april 2021.

arbejdet i samarbejde med Korup Skoles Legepladsudvalg, idet der også er planer om
andre forbedringer af skolens udenoms arealer, lege- og aktivitetsområder. Desuden er
der opbakning fra Korup Lokalråd og KIF’s
Hovedbestyrelse.
I skrivende stund har vi ikke fået svar fra kommunen, men vi venter spændt.”
Niels Damsbo

Hvis du tænker, at seniortennis kunne være
noget for dig, er du velkommen til at kontakte:
Bjarne Flindt tlf. 4238 1202
Niels Damsbo tlf. 2162 6093

Sæsonstart 2021/2022
Ligeledes har vi været primusmotor ved ansøgning til kommunens bydelspulje om ændring af udenomsarealet mellem skolen og
tennisbanerne, så slagvæggen kan flyttes
samtidig med anlæggelse af ny asfalt og optegning af to minitennisbaner. Slagvæggen,
som blev bevilget for nogle år siden, har ikke
været ret anvendelig, da underlaget foran
den dels var græs og dels ujævn asfalt, hvilket
betyder, at boldens opspring har været uberegneligt. Samtidig var afstanden over til en
græsskråning for kort. Både de to minitennisbaner og slagvæggen er tiltænkt brugt af
både skolens elever og tennisklubbens medlemmer samt evt. andre. Ansøgningen er ud36

Vi forventer at banerne bliver åbnet for spil
ultimo april/primo maj 2021. Vi tager dog forbehold for både vejret og udviklingen af corona.
Vi vil opdatere hjemmeside og FB, når banerne er klar til spil.
Træningstider og kontingent vil ligeledes blive offentliggjort, når generalforsamling har
fundet sted.
Man er altid velkommen til at rette henvendelse til os på koruptennis@gmail.com.

www.koruptennis.dk

BORDTENNIS-AFDELINGEN

Afdelingsredaktør: Massoud Fouroozandeh, tlf. 40532523, mf@mohabat.net

Nu er vi småt i gang igen
- Forhåbentlig
Se det aktuelle status på vores hjemmeside:
korup-bordtennis.dk

Slagstyrke 60 træning – (for 60+)
Er du lidt oppe i alderen og ønsker at træne
med et hold, hvor bordtennis, hygge og godt
samvær går hånd i hånd med hinanden, så er
du yderst velkommen på følgende dage:

Seniortræning
Tirsdag i bordtenniskælderen,
fra kl. 18:00 – 21:00
Torsdag i bordtenniskælderen,
fra kl. 18:00 – 21:00

Mandag i bordtenniskælderen,
fra kl. 09:00 – 11:00
Torsdag i bordtenniskælderen,
fra kl. 13:30 – 15:30
Slagstyrke 60 kan, som en foreløbig ordning,
også spille sammen med seniorerne tirsdag
og torsdag, fra 18:00 – 21:00
Seniorerne.

Ungdomstræning
Vi har fortsat to gode og uddannede trænere,
som med glæde vil fortsætte med at træne
nye og gamle medlemmer tre gange om ugen.
Tirsdag og Torsdag kl. 17:00 – 18:00
med Morten Rasmussen

Slagstyrke 60 spiser og hygger sig sammen.

www.korup-bordtennis.dk
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Vi har opdateret og fornyet klubbens
hjemmeside
I begyndelsen af året besluttede bestyrelsen,
at det var tid til at få hjemmesiden opdateret.
korup-bordtennis.dk skulle moderniseres, så
den afspejler den klub, vi er i dag. Hjemmesiden er et centralt punkt, hvor nye såvel som
gamle medlemmer nemt skal kunne finde den
nødvendige information.
En flok unge træner og hygger sig sammen.

Fredag kl. 17:00 – 18:00
med Massoud Fouroozandeh
Holdet er i øvrigt for alle aldre, selvom det er
primært unge og nogle af deres forældre der
indtil videre har meldt sig til. Det er oprindeligt oprettet for dem som ikke kan spille tirsdag eller torsdag men ønsker en anden træningsdag.

Det er bestyrelsesmedlem Troels Gøhns Lund
- Uddannet multimediedesigner og webudvikler - der har stået for design og programmering af den nye hjemmeside, i samarbejde
med vores formand Christian Wisbech Olsen.
Da korup-bordtennis.dk stadig er under udvikling, vil der løbende komme nyt og spændende materiale til.
Vi har to velfungerende robotter i klubben
Den ene og ny-købte er en Donic Robopong
2055 med meget robust software, og
den anden, som er en lidt ældre model fungerer stadigvæk. Begge bruges flittigt af alle aldersgrupper.

Fredagsholdet. I front ses Massoud,
som træner holdet.

Bevilling til nye, bedre og højere bander
Vi har ansøgt foreningspuljen om penge til
nye 90 cm høje bander.
Ansøgningen er imødekommet og vi har købt
25 Andro bander med 90 cm højde. De 6 gamle lave bander som vi p.t. har i KKIC, vil vi udskifte med 12 af de nye bander og resten vil vi
bruge i træningslokalerne.
38

Bordtennis Robot.

www.korup-bordtennis.dk

Klubben har nu to effektive affugtere,
en i hvert rum
Vi har allerede sidste år anskaffet en ny affugter af samme mærke som den gamle, men
med større kapacitet. Det er en Master 752.
Selv på de mest lummervarme og fugtige
sommerdage har vi været fri for glatte gulve.

Skole bordtennis
Igen har Korup Bordtennis et samarbejde
med Korup Skole for 4. klassetrin.
Tommy og Christian står for træningen, hvor
eleverne bl.a. kommer til at prøve klubbens to
boldrobotter.

Forårets BTDK holdturnering
Hvert af vores hold nåede ikke at spille de sidste par kampe før nedlukningen.
Vi fik i december den besked fra BTDK at 2021
ville starte med at afvikle de manglende kampe, inden forårsturneringen. Vi henviser igen
til hjemmesiden (korup-bordtennis.dk) for at
se de nyeste beslutninger.
Tab og vind med samme sind.

Klubbens to affugtere sørger for,
vi er fri for glatte gulve.

Korup Skoles 4.b. til træning.

www.korup-bordtennis.dk
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Generalforsamlingen 2021
Normalt vil vi på denne tid annoncere datoen
for klubbens ordinære generalforsamling.
Men nu må vi afvente Corona situationen. Så
snart myndighedernes restriktioner ophæves
vil vi vælge en dato, og sende en indbydelse til
vores medlemmer.

Lidt om Impuls Bladet
Impuls udkommer kun fire gange om året.
Vil du gerne følge med i hvad der aktuelt foregår i klubben, så er det en god ide at se med
på Facebook (Korup Bordtennis) og på hjemmesiden (korup-bordtennis.dk).

Se de aktuelle træningstider på vores hjemmeside korup-bordtennis.dk
Vi deltager i BTDK’s hold turnering i serie 1,3
og 4.
Du behøver ikke at have en makker, vi spiller
alle mod hinanden og skifter med singler og
doubler. Alle er velkommen til at prøve at spille et par gange. Det koster ikke noget, og du
kan låne bat og bolde. Vi kræver blot, at du
skifter til inde sko, hvor sålen ikke smitter af.

Vil du have nogle gode oplevelser og sjov motion uden at få skader.

Vi lægger vægt på det sociale samvær og god
klubkultur med mulighed for høj faglighed. Vil
du vide mere om klubben, så er du velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside:
korup-bordtennis.dk eller på Facebook:
Korup Bordtennis.

Vil du optræne din intelligens, hurtighed og
reaktionsevne.

Du er også velkommen til at ringe til formanden, Christian Olsen på tlf. 6067 1224

Vil du mødes med nogle gode sportskolleger
til spil og sociale arrangementer.

Redaktionen er afsluttet 12. februar 2021

Kom og besøg os i klubben.
Bordtennis er for alle

Vi har to dygtige trænere til ungdomsspillerne.
Kom og hils på os og se vores lokaler. Følg de blå skilte fra KKIC parkeringspladsen.
Vi træner i Bordtenniskælderen på
Korup skole, hvor vi har 8 borde plus
bordet i vores robotrum.
Vores kampe i BTDK turneringen
spiller vi i den nye KKIC hal.
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BADMINTON-AFDELINGEN

Afdelingsredaktør: Kenneth Risum mobil 2670 8302 mail: formand@korupbadminton.dk

Korup Badminton
Som alle andre sportsgrene, er det ikke muligt
at mødes og spille badminton lige for tiden.
Vi håber dog, at alle har det godt og glæder
sig til, vi forhåbentligt i løbet af foråret kan få
mulighed for at starte op igen.
I bestyrelsen mødes vi online og forsøger at
planlægge, hvordan vi forhåbentligt kan starte op igen. Dog er det svært, da vi ikke ved,
hvilke retningslinjer der kommer til at være, i
forbindelse med en genåbning af foreningslivet.
Lige nu arbejder vi i bestyrelsen også på en ny
aftale vedrørende klubtøj samt ny boldaftale.
En af de meget vigtige aktiviteter i forbindelse hermed, er at undersøge muligheden for at
indgå aftaler med sponsorer. Skulle der derfor være medlemmer, der har kendskab til
virksomheder, der kunne være interesserede
i, at få deres logo på vores nye klubtøj, hører
vi i bestyrelsen meget gerne fra dig/jer.

Generalforsamling
Normalt afholdes der generalforsamling i
marts måned, denne er dog p.t. udsat på ubestemt tid.
Vi har IKKE mulighed for at afholde en online
generalforsamling, idet dette ikke er tilladt i
vedtægterne.

www.korupbadminton.dk
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Tak for 2020
Vi i bestyrelsen vil gerne sende en kæmpe tak
for 2020 til alle medlemmer og en ekstra stor
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tak til vores dygtige trænerer og hjælpere,
som modtog en flot julekurv fra Korup Badminton.

www.korupbadminton.dk

Vi har altid et
godt tilbud
Åbakkevej 69
5210 Odense NV
Tlf. 65 94 12 10
e-mail: karenrasmussen@io.dk
Østre Stationsvej 44, 5000 Odense C. Tlf. 66 13 39 35 Mobil 40 29 46 27

Korup

Støtter sporten i Korup

e-mail: karenrasmussen@io.dk
Østre Stationsvej 44, 5000 Odense C. Tlf. 66 13 39 35 Mobil 40 29 46 27

w w w. o d e n s e - re n g o e r i n g . d k
w w w. o d e n s e - re n g o e r i n g . d k

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Ring på 65 48 73 00 og hør
hvordan du får statsautoriseret
rådgivning i øjenhøjde
Tel 65 48 73 00
www.korupbadminton.dk

Rugårdsvej 46C 5000 Odense C
info@pkrevision.dk www.pkrevision.dk
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Alt i el-installationer
- til private og erhverv
 Rådgivning i energioptimering
 Alarm- og videoovervågning
 Eltjek og eleftersyn
 Salg og servicering af solcelle-anlæg
 Salg og servicering af varmepumper
Dahls El A/S
www.dahls-el.dk

Espestok 140
5210 Odense NV

Tlf. 70 20 10 43
spd@dahls-el.dk
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