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Beretning, generalforsamling juni 2021

Bolighuset Søby
Tlf. 62 58 13 83

E-mail: info@danboaeroe.dk - www.danboaeroe.dk

Ærø Produktforretning

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5A - 5960 MARSTAL

TLF. HELGE 24 45 11 90
E-mail: helge7913@gmail.com

Miljøbehandling af biler med skrotpræmie
Modtager: jern og skrot – ISo 14001 cert.

Ærø Beton & entreprenørforretning ApS

v/ aut. kloakmester Bent »Cement«

40 27 74 44

Kloakarbejde · Færdigbeton
Mørtel · Betonvarer
Lægning af havefliser

ÆRØ MØBLER A/S
Marstal: Vestergade 10, tlf. 62 53 13 86
Ærøskøbing: Lerbækken 5, tlf. 62 52 10 99

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

ÆRØ MØBLER

MARSTAL ÆRØSKØBING

SLAMSUGNING
HØJTRYKSSPULING
reNSNINg AF SepTICTANKe • KLoAKKer
• TØMNINg AF AJLeBeHoLdere •

MARSTAL FJERNVARME

Græsvænge Slamsugning

Stuetemperaturen bør ikke overstige 20° C – hver
ekstra streg betyder 5-6% større udgift. I mindre
benyttede rum er 10-15° nok. Om natten og under
bortrejse kan temperaturen sænkes lidt.

v/ Keld Petersen

græsvængevej 81 · TLF. 62 53 24 63

A.m.b.A

Jagtvej 2 · Marstal · Tlf. 62 53 15 64
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SR-ELECTRIC

aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

tlf. 6252 2000

www.sr-electric.dk
E-mail: office@sr-electric.dk
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Landbrug
Belysning
Husinstallationer
Industriinstallationer
Automatik og styring
Brand- og
tyverialarm

MARIA BRYGGER
MORTENSEN
FORMAND

Wikipedia skriver således:
»En beretning er en tekst, der fortæller om udvalgte begivenheder. F.eks. kan en dagbog bruges til at finde ud af,
hvordan og hvornår bestemte begivenheder fandt sted. Her
er det dog vigtigt, at man er opmærksom på, om der er en
tendens i kilden, f.eks. at afsenderen prøver at sætte sig i et
positivt lys eller måske udelader ting.«
Jeg ved ikke om denne talestrøm kan betegnes som en beretning da jeg det sidste år hverken har skrevet dagbog eller
fundet nævneværdige begivenheder at berette om, de blev
alle aflyst. Jeg lover dog at jeg ikke sætter mig selv i et positivt lys eller udelader ting. Så nu prøver jeg alligevel at sige
lidt om året 2020.
I tirsdags mødtes jeg med Henning, Mads, Jakob og Peter, vi
snakkede om den nært forestående generalforsamling og
jeg nævnte min frustration over manglende emner at bringe
op, manglede begivenheder at nævne fra året 2020, Corona’ens år. Vi snakkede om at jeg kunne bruge metaforer i
min beretning, jeg har tænkt i metaforer som:
’Hun lignede en grå efterårsdag’.
’Han tog benene på nakken’.
’Døden kom forbi’.
’Kærligheden overvinder alt’.

Og uden egentlig at sige noget, siger disse metaforer alligevel en del om året 2020. Efter
snakken om metaforer nævnte Henning at jeg ligesom fælles bekendte kunne finde ’mit
ord’, vores fælles bekendte havde brugt ordene ’turbulens’ og ’højdepunkt’, men jeg fandt
egentlig heller ikke disse ord gode nok til at være mine ord for 2020. Jeg kunne vælge det
åbenlyse ord: CORONA, men det gider jeg slet ikke.
I stedet skal mit ord for 2020 i forbindelse med Marstal Idrætsforening være samhørighed eller sammenhold, for det er den følelse I og MIF giver mig.
Det er den følelse jeg fik flere weekender i træk, da vi atter lukkede en smule op. Vi
måtte i alt være 25 personer på Marstal Stadion en regnfuld søndag i maj, men mens jeg
stod vagt ved flagstangen for at overholde reglerne, dukkede flere og flere kendte ansigter op. Freddy kom cyklende, selvom Mona havde sagt han ikke måtte, men han skulle
da lige op og kigge.
Ved HF’ernes affaldscontainere dukkede først Nis Kørner og siden Michael op. Ved Ærø
kommunes affaldscontainer stod både Polar og Bjarne Skov, bevæbnede med gamle flasker og haveaffald. Det gav mig et kæmpe smil på læben, tænk at ville MIF så meget at
man ikke kan holde sig væk, det kan coronaen ikke bekæmpe.
Så på trods af alt vil jeg gerne sige jer alle tak for det sidste år, vi har om noget lært at vi
må være omstillingsparate og afsprittede. Vi kan nu kigge fremad og satse på det hele ser
lidt lysere ud.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Generalforsamling 2021
Beretning fra gymnastik-afdelingen
V/

BIRTE SEIER GRØNNE

Grundet pandemien blev al gymnastik aflyst fra 11. marts 2020 og der blev derfor
ingen forårsopvisning efter sæsonen 20192020. Det blev en brat og kedelig afslutning, men vi fik dog heldigvis næsten
gennemført hele vores sæson. Dog uden
det festlige punktum, som forårsopvisningen jo er.
Vores ældste piger holdt dog en lille opvisning for forældre i Ærøhallen en sommeraften i juli måned. – Det var en
fornøjelse af se deres program.
Sæsonen der startede i september 2020
var også meget mærket af pandemien. Aflevering af børn udenfor skolen, afspritning, rengøring mm., ja hvem havde troet
vi skulle opleve noget sådan.
Heller ikke denne sæson har vi kunnet
tilbyde et rent herrehold, men flere herrer
træner nu på morgenholdet tirsdage i hallen. Vi mangler stadig instruktør til damer
om aftenen, og vi håber til stadighed, det

vil lykkes os at finde en. Desværre mangler
vi instruktører til flere hold og følgende
hold blev ikke tilbudt i denne sæson, hvilket også vores regnskab bærer bræg af.
Rent herrehold.
Aftenhold for damer.
Drengehold (vildbasserne).
Spring for 8. klasse og opefter.
Sæsonen blev voldsom kort grundet nedlukning af samfundet igen fra nytår.
Så det er med stor forhåbning vi kan
starte op igen til september og at de aktive
vil vende tilbage, og vi får de manglende
trænere. – Vi trænger alle til forholdsvis
normale tilstande og mangler samværet
og fællesskabet samt glæden ved at bevæge os.
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle
vores instruktører og hjælpeinstruktører
for jeres store og uvurderlige indsats specielt i år, hvor alt har været anderledes.

Så blev det december og alt lukkede ned
igen og intet julestævne i hallen. Heldigvis
åbnede udendørs idræt, som noget af det
første og børn/unge strømmede til fodboldbanerne.

EN STOR TAK!
Tak til alle frivillige trænere og ledere. Og
en speciel tak til Jette Jonge for hendes arbejde i ungdomsudvalget.

Beretning fra fodbold senior-afdelingen
V/

JAKOB LEE JEPSEN

Fynsserieholdet
I skrivende stund ligger Fynsserieholdet
flot placeret på en delt-5 plads, der er 15
points til nedrykningsstregen og der mangler 4 kampe. Dermed er vores målsætning
om overlevelse opnået, og vi er dermed i
den gunstige position, at vi kan tillade os
at kigge opad. Selvfølgelig vil vi gerne
slutte så højt som muligt.
Serie 3 holdet
2-holdet som spiller i oprykningsspillet i
serie 3, ligger pt placeret på en 9. plads ud
af 12 hold.
Serie 4 holdet
3-holdet som spiller i oprykningsspillet i
serie 4, ligger pt placeret på en 6. plads ud
af 10 hold.

Vi har i denne sæson haft rigtig mange af
vores U16 spillere oppe og vende på seniorholdene, og dermed givet dem værdifuld erfaring til de skal starte som seniorer
efter sommer. Så med det in mente er vi
også fint tilfredse med hvordan halvsæsonen er forløbet på 2. og 3. holdet.
Normalt uddeler vi spiller-pokaler ved
årets aktivfest. Grundet Corona 19 var der
ingen aktivfest i år. Pokalerne bliver i stedet uddelt til årets sidste hjemmekamp,
hvor vi tager afsked med Ole.
TAK TIL ALLE!
Til slut skal der lyde en kæmpe tak til alle
sponsorer, tilskuere, frivillige samt klubhusparret.

Beretning fra fodboldungdommen
V/

HENNING HANSEN

Forår uden fodbold. – Vi nåede knapt at
komme udendørs på fodboldbanerne før
det hele blev stoppet af Covid 19.
Restriktioner: vaske bolde, holde afstand, spritte kegle, vaske trøjer og drible
hver for sig. Ingen indkast og hovedstød og
en masse træning 5 mod 5.
Få kampe inde sommerferien. – Den
vigtigste var nok U16 drengene der vandt
3-0 over Old Boys holdet.
Intet familiestævne
Sommerferien blev god med 78 deltagere
på fodboldskolen. – Flot opbakning, da det
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Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

var usikkert helt frem til juni måned, om
fodboldskolen blev til noget.
Efteråret højdepunkter
U13 drengene rykkede i mesterrækken. En
flot præstation af en dygtig, men smal trup.
U16 drengene rykkede i mesterrækken. – 2. gang var lykkens gang. Drengene
havde prøvet det tidligere, da holdet spillede 8 mands-fodbold. Nu blev det en realitet på en flot 1. plads.
U16 pigerne vandt 8 mandsrækken. Det
var sammenholdet, der sejrede. Uden en
fast målmand var det en flot præstation.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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SÆSONENS SIDSTE
HJEMMEKAMP
Af OLE JUEL

B

1

16 sæsoner med oprykning til
Danmarksseirien, pokalkampe bl.a.
mod Silkeborg og AGF
Velkommen til sæsonens sidste hjemmekamp, som samtidig bliver min sidste
kamp i spidsen for holdet.
16 sæsoner er det blevet til med oplevelser fra hele paletten, oprykninger og
nedrykning, store præstationer, elendige
præstationer, glæde, frustrationer, håbløshed og masser af eufori.
Heldigvis står de gode og store præstationer klarest for mig i form af oprykningerne, både fra serie 1 til Albaniserien og
fra Albaniserien til Danmarksserien, samt
de to pokalkampe mod Silkeborg og AGF,
som nok er det, der står klarest i hukommelsen, hvor vi i begge kampe kom foran
og især mod AGF var tæt på at tage den
helt store skalp.
Den største præstation for mig er dog
vores første år i Danmarksserien, hvor vi
startede med at tabe de første tre kampe
med en målscore på 1-15, men i de efterfølgende 9 kampe vandt vi 8 og spillede 1
uafgjort.

S

Din medspiller indenfor tryksager og grafiske løsninger...
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Fantastisk opbakning til udekampene
I forbindelse med alle udekampene i Danmarksserien, husker jeg med glæde tilbage
på busturene med vores mange trofaste tilskuere, hvor humøret altid var højt og
stemningen og opbakningen til holdet var
fantastisk.

Især til kampen i Hedensted, hvor der var
sendt flere busser afsted fra Marstal og turene til Lolland kommer nok aldrig til at
gå i glemmebogen.
Spillere som har været med hele
vejen og sat deres aftryk på holdet
Gennem årene har der selvfølgelig også
været mange spillere, som har sat deres aftryk på holdet, her skal blandt andet nævnes Peter Sylvestersen og Rune Bové, som
har været med hele vejen, spillere som
altid har været loyale og trofaste overfor
klubben og holdet.
Generelt har der været mange spillere,
som har givet alt for holdet, men især personificeret ved Patrick Fleischers evige
energi, og som tager turen fra København
eller andre steder i DK for at møde op til
træning hver uge i Brændeskov.
Hvem husker ikke, da han sprang over
bord fra Søbyfærgen og svømmede i land,
så han kunne nå Ærøskøbingfærgen til
træning!?
Var godt tilfreds med en plads
på bænken
I den anden ende af skalaen har der også
været knapt så træningsivrige spillere, f.eks.
Jakob Jepsen og Thomas Paulsen.
Thomas Paulsen, som engang var på
bænken i en hektisk kamp, og måske nok
godt kunne se, at træningsindsatsen ikke
helt rakte til en plads på banen, for da
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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kampen kogte, udbrød han pludselig: »Jeg
håber ikke, jeg kommer ind«, hvortil jeg
kun kunne svare: »Det håber jeg heller
ikke« og sådan har der jo været mange
sjove historier gennem tiden om diverse
spillere, ihærdige som mindre ihærdige.
Sammenholdet vil jeg uden tvivl
komme til at savne
Er der noget jeg kommer til at savne, er det
uden tvivl sammenholdet, lugten af græs og
sved i omklædningsrummet.
Ligeledes vil jeg komme til at savne alle
tilskuere på lægterne til kampene, både de
kendte ansigter og de mindre kendte. I har
alle bidraget til den fantastiske stemning,
der altid hersker på Marstal Stadion.
Mange af jer, har jeg kendt siden min
barndom i klubben.
Men helt fri for mig bliver I dog ikke ☺
mon ikke, jeg nok skal finde tiden til at
dukke op til en del af kampene fremover.
Stor tak til Per Juel som
assistenttræner
Mange mennesker i MIF skal takkes, men
det bliver jo nok for omfattende, men nævnes skal især Per Juel, som har været en
stor hjælp som assistenttræner næsten helt
fra starten, jeg var træner.
En stor tak til de to holdledere KjeldAage, de første mange år og derefter Thorkild, som begge har været en utrolig stor
hjælp med alt det praktiske omkring holdet.
Samtidig også en kæmpe stor tak til
Henning, som altid har været behjælpelig

med mange forskellige opgaver omkring
holdet.
Sæsonens bedste
mod Kerteminde
Før jeg takker helt af, er der stadig et par
kampe, der skal spilles og i dag møder vi
Morud/Veflinge, som efter en fantastisk
første halvsæson har været lidt mere medgørlige i foråret, men er et hold som altid
gør det svært for os.
Vi har selv været svingende, men har i de
sidste 4 kampe fået bragt skuden flot og
tirsdagens kamp mod Kerteminde var
uden tvivl sæsonens bedste.
Jeg vil prøve at nyde de sidste kampe, så
godt som man nu kan, når man er træner ☺
Jeg er sikker på, at spillerne vil yde alt,
hvad de kan for at slutte godt af og deres
arbejdsindsats, kan man aldrig sætte en finger på.
Tak for altid god opbakning
Tak til alle i og omkring MIF og tak til alle
tilskuere for altid god opbakning.
God kamp til alle.

Vi er altid saktive!
- også på vore
hjemmeside
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Slut på en æra i MIF
På vegne af Marstal Idrætsforening:
Af Sportschef JAKOB LEE JEPSEN
Ole Juels sidste hjemmekamp som
cheftræner for førsteholdet.
Hjemmekamp på Marstal stadion for 1.
holdet mod Morud/Veflinge søndag d. 13.
juni 2021. På papiret ser det ikke voldsomt
sindsoprivende ud. – Umiddelbart blot
»endnu en dag på« kontoret, forhåbentligt
efterfulgt af 3 points. Dette er dog på ingen
måde en almindelig dag på kontoret. I dag
er nemlig dagen, hvor Ole Juel står i spidsen som træner for 1. holdet for sidste gang
på hjemmebane i denne omgang. Utvivlsomt slutningen på en æra inden for seniorfodbolden i MIF.
I den danske ordbog defineres en æra på
følgende måde: »længere, afgrænset tidsperiode (i historien) med et bestemt særpræg«.
Ole Juel har efter udgangen af denne
sæson været træner for førsteholdet i hele
16 år, og der skal ikke herske den mindste
tvivl om, at Ole bestemt har sat sit eftertrykkelige præg på, hvordan senior-fodbolden har udviklet sig i MIF. Ole er den
træner i MIF’s historie, der uden tvivl har
opnået de største sportslige resultater.
– Oprykning og herefter 4 sæsoner i
Danmarksserien, med en 5. plads som det
bedste resultat
– Store pokaloplevelser, blandt andet
føringer mod Silkeborg og AGF.
Ole har rykket vores førstehold til et hidtil uset niveau i hele klubbens historie.
Oles kvaliteter som træner og menneske
har medført, at vi har taget seniorfodbolden et skridt videre. Med Oles indtog blev

hele vores træningskultur ændret til det
bedre.
For mig personligt er det en helt uvirkelig
følelse, at skulle forestille sig vores førstehold uden Ole som træner. Ole har varetaget posten som cheftræner i hele mit
voksenliv. I de senere år når Oles kontrakt
har været tæt på udløb og vi har sat os
sammen for at genforhandle, og er efterfølgende blevet enige om en forlængelse.
Så har jeg af og til i et flygtigt øjeblik forestillet mig, at han ikke ville forlænge. Disse
øjeblikke har føltes skræmmende og
angstprovokerende. Det er Oles eget valg
at stoppe efter denne sæson, hvilket jeg
selvfølgelig respekterer til fulde. På trods
af det, er det med stort vemod jeg skriver
disse ord, så er jeg bestemt fortrøstningsfuld.
Oles fantastiske arbejde har nemlig muliggjort, at vi har alle forudsætninger for at
blive ved med at udvikle os i en positiv retning. Vi er forpligtet til at bygge videre på
den flotte arv og kultur, Ole efterlader os
med.
Selvom du takker af som cheftræner for
denne omgang, så er jeg sikker på at det
ikke er et endegyldigt farvel. Jeg vil se
frem til en masse gode oplevelser omkring
MIF sammen med dig som fan og tilskuer.
Slutteligt vil jeg gerne takke dig, Ole, for
dit utrættelige og store arbejde i forbindelse med din rolle som førsteholdstræner
i Marstal IF.
Tak for alt, tak for at være: Forbillede, inspiration, medspiller, træner og kammerat.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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POUL
ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
Vi udfører:

GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71
www.murerfirmaet-peh.dk

Hovedentrepriser
Nybygninger - Betonarbejde
Renovering
Forsikringsskader - Stormskader
Flisearbejde / badeværelser
Sandblæsning/vådt – af facader
Vandskuring – m/tyndpuds
Udbedring af sætningsskader
Fræsning/slibning af betongulve
Tegltage og skorstene

Speciale:

Kirker
Fredede bygninger
Samarbejde med arkitekt/fredningsmyndigheder
Renovering med hydrauliske mørtler - Juramørtel
Kalkning indvendig og udvendig med lagret kalk
i alle nuancer
Opsætning og renovering af
stensætninger
Genbrug af gamle materialer –
Tagsten, mursten m.m.

Hele Ærøs EL- og KØLEMONTØR

Aut. El-inst. Jack Hansen
Bolig- og skibs-el
Sikring og data inst.
Hårde hvidevarer
Solcelleanlæg

En aftale er en aftale!

ISO 9001 cert. kølefirma

Brøndstræde 23, Marstal
Tlf.
Vagt

28 18 10 28
24 45 59 60

www.el-systems.dk
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Salg og reparation
af varmepumper
Køleteknik

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Murerfirmaet

KLUB-SPONSOR

• Deloitte

• Ommel Maskinstation

• Øboens Olieprodukter

• Flügger Farver

• Pari Salonerne

• Ærø Ugeavis

• Bolighuset Søby - Danbo

• LET• KØB v/ Bettina Lohmann

• Carlsberg/Tuborg Ærø

• Vindeballe Entreprenørforretning

• Chr. H. Christensen

• Marstal Navigationsskole

• Jotun v/ Steen Johansen

• HF/VUC Fyn Ærø

• Snedkermester Erik K. Boye

• Marstal Marineforening

• Vognmand Palle Friis

• Land & Fritid

• Murermester Per Elman Hansen ApS

• Øens VVS

• Restaurant Minde

• Skipperkroen

• Ærø Olie

• Ærø Beton & Entreprenørforretning ApS

• Kopa Radio & TV Center ApS

• Bager-Bordet

• Marstal Fjernvarme

• Ø Bolig

• Ærø Redningskorps

• Ærø Byg ApS

• Freddy Sko

• Ærø Hotel

• Hotel Marstal

• Ærø Optik

• Søndagsklubben anno 1994

• Ærøhallens Cafeterie

• Ærø Møbler

• Dunkær Auto-Service

• Ærø Produktforretning

• Netto

• Starling Air

• Pelle Johns Engle v/ Jesper Wung-Sung

• Græsvænge Slamsugning

• Detaljeriet v/ Louise Helman

• CR Revision v/ Richard Christensen

• ÆrøXpressen

• P. Pedersen & Søn ApS

• Murermester L. M. Petersen

• Sydbank

• Handyman Vinko

• Ærøskøbing Røgeri v/ Ebbe Kalnæs
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Spørgsmål til
»mod nye mål«
Navn:

Mathias Grydehøj
Mikkelsen

Alder:
Tilknytning til MIF:
Profession:
Hobby:

28 år.
Spiller.
Ingeniør hos Energistyrelsen.
Fodbold, løb.

1. Hvem bruger længst tid foran spejlet i omklædningsrummet?
Den rolle har Søren Dalhede nok overtaget efter Kasper Kildegaard, når de skal
have hårbåndet til at sidde rigtigt inden kamp.
2. Hvem er mest madglad i truppen?
Nicolaj Grydehøj (foruden mig selv).
3. Hvem er den langsomste i truppen?
Peter Sylvestersen.
4. Hvad er det tyndeste afbud du har oplevet?
Jeg kan ikke huske det tyndeste afbud i skrivende stund, men det seneste afbud kom
30 min før kampstart til en træningskamp i Rudkøbing i år.
Det kom fra Matthias Fleischer, der som nybagt far og med nyt hus ikke havde
tænkt en fodboldkamp med i sine planer for den dag.
5. Hvem i truppen er den dårligste taber?
Patrick Fleischer.
6. Hvem i truppen er den dårligste vinder?
Flemming Haugegaard.
7. Hvem i truppen er den største teamplayer?
Emil Grydehøj.
8. Hvem i truppen er den største pral’røv?
Jeg synes efterhånden, vi har hørt rigeligt på Chris og Jonas Kisby om de mål
de har scoret.
9. Hvem i truppen er den største egoist?
Vi har ikke nogen egoister på holdet.
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10. Hvem har den bedste humor i truppen?
Det må selvfølgelig være mig selv.
11. Hvem i truppen skyder hårdest?
Emil Grydehøj eller Tobias Holm.
12. Hvem i truppen ville du vælge til at sparke det afgørende straffespark?
Tobias Holm.
13. Hvad er din største oplevelse som MIF-træner /MIF-spiller?
Kampen mod AGF i 2019 som enkeltstående oplevelse og ellers var jeg så heldig
at være med til oprykningen til DS i 2012, som blev efterfulgt af en sommer i eufori
og et efterår med fest efter hver af de 8-9 kampe vi vandt i træk.
14. Hvilken af følgende Marstal-legender ville du helst have til at gøre comeback,
og hvorfor?
Thorkild Kristensen – Hans Henrik Meldgaard – Kaj ”Kanon” –
Søren ”Guf” Larsen.
Hans Henrik Meldgaard i sin storhedstid. Jeg har ikke tal på hvor mange gange
jeg har stået nede i forsvaret midt i en hård og lige kamp og tænkt:
”Hvis bare der var nogen der kunne lave noget vildt, score et mål og afgøre den her
kamp”. Det ønske kunne Hans Henrik som regel opfylde ud af ingentin
med et skud fra distancen, et køligt lob, en frispilning til en medspiller eller andre
svære detaljer, som han bare fik til at se nemme ud.
15. Hvem er det største brokkehoved i truppen?
Nicolaj Grydehøj (eller mig selv).
16. Hvem er den største primadonna i truppen?
Johan Jonge – Han kører ofte alene til kamp og træning, tager færgen til kamp,
når det passer ham og er sjældent klar på at drikke en øl efter en kamp.
(Udover de falske påstande ovenfor, så knokler han benhårdt alle minutter
i hver eneste kamp og er i min optik den spiller der har rykket sig mest
i denne sæson).
17. Favorit-træner?
Ole Juel.
18. Hvem er den største bisse i truppen?
Den må nok falde på Rune Bové.
19. Beskriv det bedste MIF mål du har oplevet live?
Det er svært at udvælge et enkelt mål.
Jens Kildegaards solotur mod B1909 på udebane, hvor han sparker den tørt
i det lange hjørne til 1-0 i slutningen af kampen.
Eller Hans Henriks langskudsmål med sit »dårlige« ben til 1-0 også i slutningen
af kampen mod et Næstved-hold der havde trykket os helt i bund.
Eller Jens Kildegaards ydmygelse af et helt Dalum-forsvar, hvor han efter et indkast
spadserer gennem alle og lobber den over målmanden.
20. Favorit fodboldspiller?
Kevin de Bruyne.
21. Hvem er den bedste spiller du har spillet sammen med.
Jens Kildegaard (generelt er jeg bare en kæmpe fan, når det kommer til at se ham
spille fodbold og score mål).

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Ole Juel slutter sin trænerkarriere for
Ærøs fodboldstolthed
– MIF/RSIs førstehold
100 ÅR • 2
01
5

Sidste taler var nuværende anfører for holdet, Mathias Grydehøj. Han sagde til Ole: »Du
har skabt et stort eftermæle, som du kan være stolt af. Du er en professionel træner, der ved,
hvad du har med at gøre, og du efterlader dig et godt solidt hold.«
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Morten Kristensen, tidligere anfører, fortalte herefter om hård målrettet træning i al
slags vejr. Sne til knæene og bidende frost. Men også om en fantastisk vindermentalitet
hos Ole, som han havde formået at indgyde hos spillerne.

AL

ID R Æ TSF O

RE

Efter 16 år på trænerposten for MIF/RSI’s førstehold stopper Ole Juel, når denne sæson
slutter i førstkommende weekend. Da holdet i søndags havde sidste hjemmekamp i dette
forår, var der efter kampen arrangement i klubhuset på Marstal Stadion. Her fik tidligere
og nuværende trænere og spillere, samt bestyrelsesmedlemmer og andre fodboldentusiaster, lejlighed til at takke af med Ole.

Fra træsko til fodboldstøvler
Som nævnt rejste Ole sig og takkede for talerne. Her sagde han bl.a.:
»Efter jeg som lille satte mine træsko ved banden derovre i hjørnet og skiftede til fodboldstøvler, har jeg haft hele mit liv her, og alle de folk, der har været her, har været med
til at forme mig som menneske. Jeg skylder jer en stor tak! Det har været en fornøjelse, og
jeg kommer og følger jer fremover.«

Vilje og fight
Det ærøske Albaniseriehold MIF/RSI var egentlig bagud med to mål i søndagens kamp.
Men som for at sætte et smukt punktum for træner Ole Juels hjemmebanekampe, så
kæmpede holdet sig tilbage og endte med at vinde 3-2. I følge tilskuerne var det ikke
nogen smuk kamp med flotte tekniske finesser, men på ægte ærømanér, blev der kæmpet til sidste fløjt og vundet. Og lige præcis dette nævnte Ole da også i klubhuset efterfølgende, da han efter flere taler, selv rejste sig og sagde tak:
»Jeg har ofte været utilfreds med jer i forhold til det rent tekniske, men I har altid gået til
den – og det er det, der kendetegner jer. Tak for jeres indsats.«

De unge år
Arrangementet i klubhuset var tilrettelagt af bestyrelsen med Jacob Jepsen, som tovholder. Der var fire officielle talere i talerrækken, og den første var Henrik Bay, der var
Oles børne- og ungdomstræner i MIF. Han kunne bl.a. fortælle, at det var over 50 år
siden, at Ole startede i MIF, og at han i sin tid som ungdomsspiller, var en af de eneste,
der havde fået DBU’s teknikmærke i guld. Han fortalte også, at Ole i en årrække forlod
MIF for at spille divisionsfodbold, inden han vendte tilbage til ærøsk fodbold. Først som
spiller på førsteholdet og dernæst som træner. Her opnåede han bl.a. at føre holdet op i
Danmarksserien, samt til gode resultater i store pokalkampe mod Superligahold.

Ord fra medtræner og anførere
Næste taler var Per Juel, der har været Oles assistent i alle årene og nu overtager trænergerningen sammen med Henning Hansen. Han berettede, at Ole havde ændret træningsstrukturen markant og positivt for holdet, samt fået sat MIF på det fynske
fodboldlandkort. Per fortalte, at han oplevede, at rigtig mange fulgte med i holdets bedrifter og ville dem det godt – også modstanderne. Han fremhævede desuden, at han
havde lært meget af Ole og satte stor pris på de år, de havde trænet sammen.
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LET•
KØB
v/ Bettina Lohmann
– STEDET, HVOR
MAN HANDLER!
Vestergade 30 C
Marstal
Tlf. 62 53 15 66

Kom
vore og se
tilbu mange
d
et g og gør
fordeodt og
lag
køb! tigt

Efter kampene mødes vi i

KLuBHuSeTS
KANTINe

vi har alt i:
ØL · VAND · IS · KAFFE · TOAST
HOT DOG · PØLSER · SLIK m.m

Ærø Redningskorps ApS

dunkærgade 21 - Ærøskøbing - Tlf. 62 52 22 22
redning@aeroe-redningskorps.dk · www.ærø-redningskorps.dk
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Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

TegN ABoNNeMeNT
Med ForBINdINgSKASSe
• Til bilen • Til hjemmet
• Til arbejdspladsen.
eftersyn og opladning af ILdSLuKKere udføres.
Nye ildslukkere på lager. • Lej en CoNTAINer.

ved AKuT HJÆLp – rINg 112

ÆRØ FLYTTEFORRETNING
OG MØBELOPBEVARING
Vognmandskørsel - Affaldscontainer
Træflis sælges.

Skal du være vores
næste sponsor?

PALLE FRIIS - Tlf. 40 42 00 39

ÆRØ
AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen
Skolevej 12 · 5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk

ALT I ServICe og repArATIoNer
HUSK: Du kan aflevere din bil i Vindeballe
Bil-, bus- (9 personer) og trailerudlejning

16

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

TAK
Af PETER
SYLVESTERSEN

fra

spillerne

Ole Juel som spiller – træner – menneske – definerer om
nogen Marstal/Rises førstehold.
For at forstå den lidt enigmatiske cheftræner giver det
måske mening at beskrive hvordan en kampdag forløber. –
I optakten til kampen og primært i første halvleg ses Ole som
spilleren. Den stille beslutsomme dybt seriøse tilgang der
fremfor alt fokuserer på hvordan vi får slået vores modstander. Det taktiske oplæg der altid starter med ordene
»nåøøhhh folkens….«, holdopstillingen der har rumsteret i
hovedet lige siden sidste træning. Den metodiske opvarmning
med øvelser spillerne kender i søvne. De hidsige udbrud når
dommerens opfattelse ikke stemmer overens med Oles. Det
indebrændte lidt tomme blik ned i jorden, når spillerne træffer de forkerte beslutninger. Jubelråb og knyttede næver når
scoringen endelig kom. pause. – Ole er af den gamle skole
hvor komplimenter ikke hænger på træerne. Der er altid
noget der kan forbedres og en »fornuftig« første halvleg vinder sjældent kampe. Fejl skal rettes og anden halvleg skal
altid være bedre.
I Danmarksserien vidste vi, at kunne vi overleve indtil pausen så skulle Ole nok finde en justering eller en detalje vi
skulle ændre så vi sad med tre point efter kampen. Det var
ikke altid nemt at hedde Sylvestersen, Bové eller Fleischer i
pausens 10–15 minutter, men vi vidste godt, at den gamle
mand jo havde ret i det han sagde.
– Kamp slut, og nu er der to scenarier. Hvis vi har vundet,
eller overpræsteret til et point så er der sjove kommentarer,
bredt smil, en god stemning og lynhurtigt en kold pilsner i
hånden. Man ved også at køreturen hjem bliver med gode historier og spændende omveje til eks. Skeles Wonderbar i Stenstrup eller små tankstationer med kolde øl. Har vi derimod
tabt, så går der lige 10–15 minutter før smilet så småt begynder at indfinde sig. Omklædningsrummet har en helende effekt på både Ole og resten af holdet. Også efter de store
skuffelser. Måske det bliver det sværeste for Ole at undvære.
Man kan godt tage Ole ud af omklædningsrummet, men man
kan nok aldrig tage omklædningsrummet ud af Ole. Heldigvis. Tak – for sejrene, for nederlagene, for dit vindende væsen,
for øllene, for seriøsiteten, for køreturene i absolut stilhed,
for udviklingen, for oplevelserne, for vedholdenheden, for
vindermentaliteten, for træningslejrene til Kakadu, for løbelegene, for vintertræningens knive i låret, for ostemadderne,
men måske vigtigst! Tak – Ole Juel.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Flügger farver
Færgevej 62
Marstal
Tlf. 62 53 23 26

OLD BOYS fodbold

MADS B. K. KROMANN

Nyt fra Old Boys-afdelingen
Af MADS B. K. KROMANN

www.flugger.dk

OMMEL

M

Maskinstation

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen
Skolevej 6 · 5960 Marstal
kloakmestrenes kvalitetskontrol

CR Revision
Registreret revisor
v/ Richard Christensen
Tinghusgade 28, 3. sal · 5700 Svendborg
Web: www.cr-revision.dk
E-mail: cr@cr-revision.dk

Tlf. 62 21 40 35

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10.00-12.30 og
13.45-15.45
Torsdag kl. 10.00-12.30 og
13.45-15.45

Sydbank Direkte
Kirkestræde 17
5960 Marstal
Tlf. 74 37 91 20

Tlf. 70 10 78 79
Åbent alle dage 08.00-20.00
- også i weekenden

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

Læs mere på

sydbank.dk

JeNS peder JeNSeN
DEPOTINDEHAVER

Bregninge Møllevej 2 · 5970 Ærøskøbing

40 14 68 43

LoKAL INdKØBSForeNINg
l OK Fyringsolie
l OK diesel/smøreolie
l Kosangas
l gratis kontokort til
dieselstander
l Fast brændsel

TLF. 62 52 11 85

P. PEDERSEN & SØN ApS

Man kunne jo også flyve!

Fragt- og
vognmandsfirma

STARLING
AIR
Tlf. 62 53 33 94

Nørrebro 15 . 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 58 10 78 · Bil 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk
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Så er det atter tid
til en lille opdatering fra
Oldboys-afdelingen.
Det går fortsat godt i vores aldrende afdeling af klubben, og man skulle være et
skarn af en oldboys-formand, hvis man
ikke stoppede op og nød at vi kommet
stærkt igennem en Corona-krise, en manglende gennemførelse af den traditionelle
ærte-turnering og tidernes ugunst i øvrigt.
Der er fortsat fremgang at spore!
Omkring 18-24 spillere
til træning
Fremgang, forstået på den måde, at den
gode historie om hyggelig fodbold på et
meget højt og professionelt plan, gør at vi
fortsat tiltrækker nye spillere samt fastholder den gamle garde. Vi er jævnligt omkring de 18-24 spillere til træning og der er
tale om et flot stabilt fremmøde igennem
vinter, foråret og her i den tidlige sommer.
7-mands turnering
for 4 hold
I september 2020, mens Coronaen ikke var
så massivt tilstede, afviklede vi en 7-mands
turnering for 4 hold, hvor vi selv stod for 2
af holdene, mens Dragør og Firkantens
Boldklub (København) stod for de øvrige
hold. Som jeg husker det, tog vi 1. og 2.
pladsen i turneringen på ubeskeden vis, til
gengæld kom vore gæster stærkt igen i 3.
halvleg og den efterfølgende spisning i
klubhuset! Det var en fin og god dag, hvor
gæsterne dagen efter havde fornøjelse af
at se 1. holdet spille på eget græs.

Tak til Nis Kørner for at fremtrylle
pokal-bære-anordningen
Desværre blev vores lokale Øhavs-turnering afblæst i oktober, da landet blev lukket ned kort før drengene fra Bagenkop,
skulle komme på besøg. Vinterpausen i
denne turnering, er dog bl.a. blevet brugt
på at montere det kendte og ombejlede
trofæ, Øhavs-turnerings-pokalen, på et flot
og svulstigst bære-aggregat, hvis blotte
vægt kræver 4 granvoksne oldboys-spillere
at løfte fra jorden. Tak til Nis Kørner for
at fremtrylle pokal-bære-anordningen i de
mørke vintermåneder.
Trænet i små grupper
på grund af Corona
Efteråret og vinteren var præget af Corona-regler og de dertilhørende udfordringer, så vi har trænet i små grupper,
klædt om hjemmefra, været udelukket fra
klubhuset etc. Tak til Lene og Henning for
at holde os opdaterede på Corona-regler!
Tilgang af nye friske spillere
til truppen
På trods af en del skader blandt stamspillerne, er der fortsat tilgang af friske nye
spillere til truppen, så vi holder kadencen
og fortsætter det fine høje antal fremmødte til træning.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Øhavs-turneringstrofæ
på Langeland
Det er med andre ord en veltilfreds formand, der kan skrive disse ord til klubbladet. Vi har dog måtte lide den alvorlige bet
her i den tidlige sommer, at måtte aflevere
det fine øhavs-turneringstrofæ (midlertidigt), på Langeland, da vi i forbindelse
med årets generalforsamling (henlagt til
juni måned grundet Corona), afviklede
kamp i Rudkøbing. Det startede ellers
godt med, at vi holdt bilerne tilbage på en
ellers tætpakket ÆrøXpres, for at trofæet
kunne blive fragtet behørigt og anstandsmæssigt korrekt fra borde af 4 stærke spillere fra holdet, som det første naturligvis!
1-0 til på straffespark til vore
langelandske venner
En ellers velspillet kamp, endte desværre
med et straffespark til vores værter tidligt
i 2. halvleg. På trods af en ellers ihærdig
indsats i målet af Bo Terkelsen, og et hårdt
kæmpende mandskab, hvor vi var ved at få
arbejdet os op på en udligning, måtte vi
sande at nederlaget var vores. Det medførte en tabt kamp med cifrene 1-0, da
vore langelandske venner scorede på det
førnævnte straffespark.
Hjem med ÆrøXpressen
uden pokalen
Efter et bad og en øl, tog vi atter færgen
hjemover. Denne gang luskede vi ombord,
knap så kry som da vi steg af tidligere på
dagen. Besætningen spurgte dog også om
vi ikke manglede noget, da vi kom snigende uden pokalen, som vi ellers havde
bestilt plads til på vogndækket til turen
hjem.

formanden at tømme kassen helt), et gyservalg til formandsposten, hvor Benjamin
Benhaka forsøgte at lokke svingstatsvælgerne (primært vælgerne fra Kragnæs-området, nærmere bestemt Kim Jacobsen) på
at stemme på ham som ny formand. Folket
blev forsøgt lokket med luftkasteller som
gratis hotelophold på 5-stjernet hotel i
Grækenland finansieret af salg af tv-rettighederne til vores kampe til tv-kanalen
DK4. Formanden måtte nødtvungent afgive valgløfte om en tur til Børkop Camping og en parisertoast til truppen, for at
dæmpe gemytterne og hive det nødvendige flertal hjem, så formandsposten
kunne forblive på de rette hænder (efter
skribentens ydmyge mening!). Vi havde en
hyggelig eftermiddag med dejlig mad fra
Lenes kabys.
Landskamp på storskærm
mellen Danmark og Finland
Desværre blev det, der skulle have været
et fornøjeligt punktum for dagen; landskamp på storskærm mellem Danmark og
Finland, som bekendt ikke en god oplevelse, med Christian Eriksens kollaps på
banen. Stemning dalede mærkbart og en
ellers fin dag fik en trist afslutning. Heldigvis er Eriksen i bedring i skrivende
stund, så det gik alligevel.
Grolle-bold er lig med sport
og godt kammeratskab
Forude venter Grolle-bold (i et eller andet
omfang?) sport og godt kammeratskab!
Der er næsten altid noget godt i vente indenfor en overskuelig tid, når man slår sine
folder i MIF’s Oldboys-afdeling.

Generalforsamling og spisning
af gule ærter
Vel tilbage i Marstal tog vi til generalforsamling og spisning af gule ærter hos Lene
i klubhuset. Generalforsamlingen gik som
den skulle med (næsten) stående applaus
til regnskabet (da det ikke var lykkedes for
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Æresmedlem
Butik og værksted
Dunkærgade 22 · 5970 Ærøskøbing

62 52 20 80
www.aemv.-dk

Alternativ energi • Smed • VVS • Oliefyr
Blik • Landbrug • Have & Park
Arbejdstøj • Legetøj

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.
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Birte Seier Grønne
Æresmedlem juni 2021
Kære Birte, dig får vi heldigvis lov at nyde mange år endnu. Du har for mig,
Maria, altid været lig med gymnastik i MIF. Du har været formand for gymnastikudvalget siden 1998, du fejrede jubilæum i 2018, du bygger stadig på, er stadig en aktiv instruktør med en masse gymnaster bag dig som er meget glade for
din store indsats og dit engagement.
Birte er altid villig til at yde det lille ekstra for hendes gymnaster og i 2013 eller
14 udførte Birte det perfekte split under en gymnastik træning. Der går historier om, at hun ikke siden har forsøgt sig, da det kostede hende en del tid ved
fysioterapeuten. (Det er dumt at efterlade en glat fleecetrøje på et halgulv).
Vi er alle meget glade for Birtes store arbejde i bestyrelsen. Skulle der sidde en
læser eller to som mangler et håndskrevet gymnastikprogram skulle Birte være
indehaver af endda nogle stykker.
TAK BIRTE!

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Æresmedlem

Æresmedlem

Tove Karlsen

Hanne Marie Jensen

Æresmedlem juni 2021

Æresmedlem juni 2021

Tove Karlsen fortjener titlen som æresmedlem efter i 2019 at runde 37 år som
aktiv, flittig og altid velforberedt instruktør for motionsdamerne.

Vi bliver i gymnastikken og vil gerne fremhæve endnu en flittig og engageret
udøver og instruktør, Hanne. Udover i mange år at være en uundværlig del af
det aktive i MIF, har Hanne også i mange år været en stor del af holdet bag udøverne.

Tove har tidligere fået gymnastikkens vandrepokal og det er svært at sige gymnastik i MIF uden at tænke på Tove.

Hanne startede som suppleant i bestyrelsen tilbage i 1978. I 1980 blev Hanne
en del af bestyrelsen og fra 1984-1986 var Hanne Marstal Idrætsforenings første kvindelige formand. Hanne var med i bestyrelsen frem til 1989, og sad i
gymnastikudvalget frem til 1997. Hanne har også i mange år været en aktiv del
af grolleudvalget.
Hanne! Vi skylder dig en stor tak for din kæmpe indsats gennem årene.

TUSIND TAK FOR DIN STORE INDSATS TOVE!
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Statsautoriseret Revisionsselskab
Revision
Statene •7 Skat • Consulting
Corparate
• Finance Tlf. 63 14 69 50
5970 Ærøskøbing

Æresmedlem
SALONEN

Kirkestræde 9 (Gågaden - overfor kirken)
Marstal . Tlf. 62 53 11 28
• LuKKeT MANdAg og LØrdAg •

www.deloitte.dk
Ærøskøbing Havn 7
Medlem af
5970 Ærøskøbing . Tlf. 63 14 69 50
Deloitte Touche Tohmatsu
www.deloitte.dk
Medlem af
deloitte Touche Tohmatsu

Kopa Radio & TV Center ApS
Kongensgade 31 – Marstal
Tlf. 62 53 15 00

Jørgen Madsen

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Tlf. 62 53 10 60
Kirkestræde 13 - Marstal
UNDERTØJ • BUKSER • NEDERDELE
KJOLER • JAKKER • STRIK
SKJORTEBLUSER • OVERTØJ
HUER • HANDSKER • STRØMPER
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STARK Ærø • Industrivej 5 • 5960 Marstal • Tlf. 6253 1121 • info.aeroe@stark.dk

ÆRØ TURISTFART

l KØRER OGSÅ MED MIF/RSI
l KØRSEL I IND- OG UDLAND
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Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing
62 58 13 13 (TURIST)
Reberbanen 58 · 5960 Marstal
62 53 10 10 (RUTE)
info@jesperbus.dk

Virum nu Marstal
Til august har Jørgen været ungdomstræner i 60 år. – De sidste 9 år i Marstal IF. –
Jørgen havde hilst på i løbet af nogle sommerferier i forbindelse med klubbens
afholdelse af fodboldskolen.
I august 2012 stod han over ved træerne og iagttog træningen af nogle poder.
Han blev spurgt om han kunne tænke sig at træne et hold. Vi manglede i den grad
trænere. Jørgen havde egentlig tænkt sig at holde en lille pause, men det varede
ikke længe før fodboldbanerne trak i ham og den 1. sept. 2012 startede han i MIF.
Det er snart en del af vores ungdomsspillere, der har været igennem Jørgens træning og som han siger »bare børnene kommer til træning og opføre sig ordentlig,
så er der plads til alle. Jeg har ikke lyst til at bruge tid på børn, der ikke vil høre efter
og lære noget.«
Jørgen forlanger ærlighed og sætter grænser, det sætter børnene pris på. Huer og
caps indendørs er ikke et godt mix. Det er muligt, at nogle at principperne er åndsvage og gammeldags, men det er nu engang sådan det er!
Jørgen har været med at stille skarpt på vores træning i klubben, det har vi alle
haft gavn af.
Jørgen Madsen kræver meget af sine drenge, såsom; kæmpe og aldrig give op.
Det gælder både til træning og kamp. Derfor kan vi på banerne rundt om klubhuset høre en stemme opildne spillerne fra start til slut. Jørgen er en træner, der brænder for fodbolden og lysten til at lære fra sig.
På trods af sin lange erfaring sover han stadig uroligt inden et stævne eller en
kamp.
Jørgen har betyder utroligt meget for de drenge han har trænet. Det viser sig ved
at der næsten ikke er plads på »Jørgens« bænk bag målet på kampbanen. Der sidder altid nogle af drengene og snakker med ham.
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Restauration • Bar • Gårdhave

Æresmedlem
Dronningestræde
1 A · 5960
Marstal
Tlf. 62 53 13 52
– et godt
sted
at ·spise

i hyggelige omgivelser –
TLF. 62 53 13 52

Snedker- og tømrerarbejde udføres...

SNedKerMeSTer
erIK K. BoYe

Kongensgade 36 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 17 44

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

Henning Hansen

TLF. 30 34 29 99

Kongensgade 13 · Marstal
Tlf. 62 53 15 26

God mad - gode priser!

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB

62 53 31 00

l Fyringsolie/
diesel.
l FuCHS
smøreolie.
l gratis
benzinkort
til Øboens
tankstationer.

Autogården
Vi kan ordne det hele
- og de enkelte dele!

Reparation og service af personbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler...
Tlf. 62 53 17 20 / 20 42 35 82

www.autogaarden-marstal.dk

AdvokatFyn a/s

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 77 • www.advokatfyn.dk • ar@advokatfyn.dk
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MIF-mand helt ind til benet. Klubben kommer altid i første række. Vi i MIF har stort
set altid nydt godt af Hennings, kæmpe engagement, gode humør, værdisæt og fodboldkompetencer! (Kun lige afbrudt af et kort ophold i stjernen, hvor stjernen nåede
at få glæde af Hennings evne til IKKE at opnå nogle nævneværdige resultater.)
Henning skulle eftersigende ha’ haft jubilæum for 2 år siden, 25 år som træner i Marstal Idrætsforening. Henning startede som 14-årig og har siden kun været væk nogle enkelte år i forbindelse med uddannelse og børn.
Henning er stort set med i alt der rører sig i MIF. Han har nærmest trænet samtlige
hold på et eller andet tidspunkt, lige fra ungdomshold, damehold til seniorhold. Han er
også meget aktiv i bestyrelsesarbejdet.
Henning har mange opgaver som man ikke ser i det daglige, såsom administrative opgaver, kampfordeler, finde dommere, bestille/afbestille busser plus hjælpe ved fodboldstævner, familiestævne, fodboldskole, og ikke mindst pakke tøj for Jepsen.
MIF er bestemt et hjertebarn for Henning, og det er svært at vurdere om det er foreningen eller Andreas der er førstearving hos Henning.
Når et skriv som dette skal laves er det altid en god ide at sætte flere i gang. Maria,
Jakob har derfor stået for det meste i forhold til informationerne om Henning, men jeg
kunne alligevel ikke dy mig for at spørge lidt rundt omkring. Jeg har derfor snakket
med Morten Kristensen som især husker 2 anekdoter fra hans tid med Henning. Den
første handler om dengang Morten selv var meget ung og havde Henning som på det
tidspunkt var en 16-17 år, det var heller ikke dengang det sportslige der betød mest, for
Morten husker bedst, at de stjal kondomerne fra Hennings pung.
Derudover nævner Morten en episode, hvor Henning var dommer til en indendørs
Ø-turnering. – Ifølge Morten var det Hennings dommerpræstationer der gjorde, at MIF
røg ud til fordel for ÆIK. Henning fik efterfølgende en sviner af Leif i så voldsom grad,
at Leif måtte undskylde dagen efter.
Det er tydeligt at se, at MIF betyder alverden for Henning. – Og dette er til fulde
gengældt! – Vi i MIF kan ikke takke dig nok for dit utrættelige arbejde og indsats på
foreningens vegne! – Vi nyder hvert et øjeblik og glæder os over de mange år, vi endnu
har til gode.
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Marie ville spille fodbold
- samlede sig eget hold
Af KATRINE SINDAL SCHLOTFELDT

Pigerne har ikke været ude at købe en masse fodboldudstyr for at være med. De låner
fodboldstøvler af klubben, indtil de finder de rigtige støvler og ved, om fodbolden er
noget, de vil fortsætte med.
»Efter »corona« så har man brug for at være sammen. Man kan godt mærke, at pigerne
hungrer efter at komme ud og være sammen. I sidste ende er det måske lidt ligegyldigt,
hvad de laver, men nu er fodbold ligesom tilbuddet, fordi det er noget, man kan være ude
at lave. Det kan da godt være, at nogle stopper på sigt igen, men der også nogle, der vil
hænge ved,« siger Maria Brygger, og kalder herefter pigerne sammen, for at starte den
mere strukturerede træning.

Marie Juul Bothe, 11 år, ville gerne gå til fodbold. Spille pigefodbold på et rent pigehold.
Hun spurgte fodboldtræner og ildsjæl i Marstal Idrætsforening (MIF) Thomas Hansen, om
det kunne lade sig gøre. Han sagde, at der ikke var noget rent pigehold for hendes årgang,
men hvis hun skaffede spillerne, så skulle han nok sørge for trænerne. Og sådan blev det.
14 piger fra 4. årgang
På Multibanen ved Marstal Stadion suser hestehaler og bolde rundt blandt banderne i en
hvirvelvind af grin, hvin og glæde. 14 nye pigefodboldspillere får på én gang frisk luft,
motion og fællesskab.
Marie Juul Bothe står glad og smiler midt på banen. Hun har tidligere spillet fodbold
sammen med drengene, men stoppede igen. Siden har hun haft et stort ønske om at spille
pigefodbold.
»Der var ikke noget hold for piger, men jeg synes, det kunne være sjovt at spille uden
drengene, så jeg spurgte Thomas, og han sagde, at hvis jeg fandt nogle flere piger, så skulle
vi nok finde ud af det.«
Det gjorde hun så. To håndfulde piger fra hendes egen klasse og en enkelt pige fra parallelklassen dukkede op til første træning. Alle pigerne går på fjerde årgang på Marstal
Skole. De første træningsgange var der stort overtal af elever fra den ene fjerdeklasse,
men efter lidt fodboldtræning i idrætstimerne, hvor Thomas Hansen var gæstelærer, dukkede en håndfuld fra den anden fjerdeklasse også op.
Marwa er træner
Thomas Hansen trænede selv pigerne de første gange, men overlod så roret til hans assistent 16-årige Marwa Auozah, der nu er træner for pigerne. Som hjælpetrænere har hun
to garvede kvindefodboldspillere fra »30+holdet« - Maria Brygger og Tina Wulle Hansen. Det er fjerde gang pigeholdet træner, og der kommer flere og flere til.
»Det er mega sejt, at de starter alle sammen. Det er sjovt at træne dem og se dem spille
fodbold,« siger Marwa, der også er træner for holdet med 0.klasse-børn.
Sjov og hygge krydret med frisk luft
»Det er sjovt at være udenfor sammen med dem fra ens årgang,« fortæller Alma Sofie
Hage, der er én af de nye fodboldspillere.
»Ja, det er godt samarbejde og sjovt og hyggeligt. Og så er man ude og får frisk luft,« supplerer Marie Juul Bothe, der vist godt kan tillade sig at være stolt af sin bedrift.
De to piger har gået til andre fritidsaktiviteter før corona, men har af gode grunde ikke
været afsted til noget længe.
»Nu er vi kommet ud igen, og vi er sammen med vennerne,« siger Marie glad.
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Tidligere MIF’er donerer pengebeløb til klubben:

»JEG HAR LÆRT DET
HELE HER«

og spillede to mod to på en lille bane ved stadion var af mindst ligeså stor betydning for
Stig: »Det var her vi lærte at spille flot fodbold, den type fodbold, som man kan se mange
steder i dag«.
Efter Stig holdt Henrik Bay en tale på vegne af klubben, hvor han rettede en varm tak
til Stig for støtten til klubben og kort ridsede Stigs livsforløb og fodboldkarriere op for
de tilstedeværende. Stig er født i Marstal og gik på Nørremark Skole. Han blev som
børne-ungdomsspiller med sine holdkammerater i MIF, både mester i puslingerækken
og kom til semifinalen i Fyns Stiftstidendes indefodboldturnering: En turnering han også
som træner gjorde sig bemærket i, da hans hold af lilleput-drenge vandt turneringen nogle
år efter, hvilket kun var en af mange triumfer, han var med til at fejre som træner i MIF.

Af KATRINE SINDAL SCHLOTFELDT
Selv om han i dag bor i Humlebæk, så kom det hurtigt det tidligere medlem af Marstal
Idrætsforening 65-årige Stig Christiansen for øre, at hans barndomsklub på Ærø havde
måttet aflyse den årlige Grollefest pga. Covid-19 og dermed stod til at miste dens væsentligste indtjeningskilde for i år. Det skar Stig i hans MIF-hjerte, der til trods for mange
år væk fra øen, stadig banker varmt for den klub, hvor han ifølge ham selv tilbragte utallige fantastiske timer. Stig var ærgerlig på klubbens vegne, og da han er i en position,
hvor det var muligt for ham, at hjælpe klubben økonomisk, blev han og konen enige om,
at det var en god sag at støtte den klub, der altid havde betydet så meget for ham. Han
ville donere et beløb til klubbens drift.

Stig deltog desuden i bygningen af MIFS klubhus og var på banen kendt som en rigtig
fighter. Han var den første spiller fostret i MIF - og i det hele taget en af de første spillere i Danmark - der fik en professionel kontrakt. Det skete i Århus, da han studerede til
Cand.Oecon og spillede for Skovbakken i landets bedste fodboldrække. Siden flyttede
han pga. job til København, hvor hans aktive karriere som spiller sluttede. Han har dog
siden trænet piger i fodbold.
Bjarne Skov bidrog herefter til fejringen med et par sjove anekdoter fra ungdomstiden,
inden arrangementet rundedes af med en lille fotosession.

Lørdag formiddag var en lille sluttet kreds derfor samlet foran MIFs klubhus til en lille
kort højtidelighed, for at markere gavedonationen. Til stede var Stig Christiansen selv,
hans kone Elin og to af deres tre børn med familier, næstformand for MIF Henning Hansen og hans kone klubhusbestyrer Lene Westphal Hansen, samt en lille håndfuld af de
mænd, der engang som drenge og halvvoksne gutter havde kæmpet side om side med
Stig på fodboldbanerne. De gamle fodboldkammerater talte Torkild Kristensen, Henrik
Bay, Bjarne Skov, Poul Erik »Polar« og Kristian Friis.
Den lille times samvær blev til en minderig, rørende og tankevækkende tur down memory lane, og der var en fantastisk rar stemning omkring bordene på terrassen.
Beløbet, der er doneret er hemmeligt, og Stig ønskede egentlig ikke nogen form for omtale eller markering af donationen, men konen havde overbevist ham om, at det måske
ikke var en dum idé, da andre med mulighed for det, jo så måske kunne blive inspireret
til at gøre det samme.
Højtideligheden indledtes med en kort velkomst og præsentationsrunde ved Henning
Hansen. Dernæst holdt Stig en tale, der i den grad understregede, hvor vigtig fodbolden
og MIF havde været for ham i hans opvækst og for hans liv.
Det jeg husker mest, er alle de fantastiske sportsoplevelser jeg har haft og i min verden,
så har jeg jo lært det hele her - ved at være her i Marstal Idrætsforening, ved at være sammen med de gode medspillere, jeg havde på det tidspunkt,« sagde han. Stig kom også
ind på alle de succeser, drengene havde haft rent sportsligt, og hvordan nogle af dem
blev udvalgt til landklubbernes hold, men alle de timer, hvor drengene i fritiden mødtes
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Det var denne fødselsdagsomtale i Herning Folkeblad fra 12. februar 2019, der fik tidligere
sømand Tage Hansen fra Marstal på Ærø til at gribe telefonen.

Sømand fra Ærø trumfer
Hernings »måske ældste«
fodboldspiller

FODBOLD-VETERAN
Telefonen ringer på redaktionen.

mand
»måske
For fra
et parÆrø
år sidentrumfer
omtalte vi i et Hernings
fødselsdagsinterview
Herning
Fremads Ole Nielsen som landets »formentlig ældste
dste«
fodboldspiller
aktive fodboldspiller«, men ....

par år siden
omtalte
vi 19.29
i et fødselsdagsinterview Herning Fremads Ole
12. april
2021,
en som landets »formentlig ældste aktive fodboldspiller«, men ....

12. april 2021, 19.29

Det er tidligere sømand Tage Hansen, der har grebet røret hjemme i Marstal på Ærø for
lige at knytte en kommentar til én af Herning Folkeblads historier.
Der er nemlig sket det, at han sad og »surfede« på sin computer og blandt andet lavede
en google-søgning på »ældste fodboldspiller«.
Og her dukkede så en fødselsdagsomtale op af herningensiske Ole Nielsen, som i februar 2019 rundede 80 år. Historien har i høj grad sit omdrejningspunkt i fodboldspillet,
som altid har stået Ole Nielsens hjerte nært. Blandt andet fortæller han om, at han stadig i en alder af 80 år spiller på Herning Fremads super-veteran-oldboys-hold og tror på,
at det er »bedst at holde sig i gang«, som han siger til Folkebladet.

På hold med de 30-årige
Alt det er der slet ikke noget galt i, lyder meldingen i telefonen fra det sydfynske øhav.
- Nej, jeg holder da helt med ham i, at det er bedst at være i vigør, siger Tage Hansen.
Der, hvor artiklen mangler noget, er ifølge ærøboen, at vi beskrev Ole Nielsen som
»Danmarks formentlig ældste aktive fodboldspiller«.
- For jeg fylder altså 88 om et par måneder, og jeg spiller stadig, lyder meldingen fra
Marstal, hvor Tage Hansen er en del af det lokale oldboyshold, som netop er kommet på
græs igen efter den eneste corona- og vinternedlukning.
Og det er altså vel at mærke ikke sådan et super-veteranhold som det i Herning
Fremad, hvor man skal være mindst 65 år for at være gammel nok. Næ, i Marstal er der
kun ét oldboyshold, så Tage Hansen løber om kap med »knægte, der vel dårligt er fyldt
30«, som han siger. Og han synes selv, det går helt hæderligt.
Ligesom sin nu 82-årige herningensiske kollega på grønsværen har Tage Hansen også
været glad for fodboldspillet siden barnsben. Men fordi han arbejdede som sømand, har
han været væk fra holdspillet i voksenlivet. Først da han gik på land og blev pensionist,
fik han for 23 år siden gang spillet igen.

Følger med fra sidelinjen
Ole Nielsen fra Herning Fremad har derimod spillet kontinuerligt gennem rundt regnet
70 år - først som dreng i Sinding og siden ungdomsårene som fast mand i Herning
Fremad, hvor han har spillet på den gode side af 1600 kampe gennem tiden og også uden
for banen har siddet på en lang række forskellige poster, som har givet ham status af
æresmedlem i klubben.
I dag kommer Ole Nielsen stadig som 82-årig på banerne på Teglvænget, men benene
vil ikke rigtigt hverken løbe eller drible længere, så i stedet følger han med fra sidelinjen. Og så går han og hustruen Frida nogle lange ture for at holde kroppen i gang.
88-årige Tage Hansen melder for sit vedkommende klar til ugens træning i Marstal
mandag aften.
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»Man kan ikke gå til gymnastik, badminton og håndbold, og ungerne har ikke set nogen
i lang tid. De trænger til at gå til noget. Man ser gerne, at vi bakker op om at få børnene
ud, og derfor sætter vi gang i nogle ting,« beretter Thomas.

Mange nye fodboldspillere i MIF

Tilgang over hele linjen
Udover det nye pigehold, beskrevet i den anden artikel her på siden, og de nye drengespillere på U10, kan træner i MIF Marwa Aouzah også berette om mange nye spillere på
holdet for 6-årige. Dertil kommer, at klubbens U16-pigehold, der før sæsonstart var omkring 12-14 spillere - kun lige nok til at stille deres 11.-mandshold - nu er oppe på 24
spillere.

Af KATRINE SINDAL SCHLOTFELDT
Marstal Idrætsforenings fodboldafdeling oplever i disse uger stor tilgang til deres ungdomshold. Både på pigesiden og drengesiden er der på stort set alle hold startet mange nye
spillere.
Vi laver rammerne
»Det er ikke pga. os trænere, de kommer,« siger Thomas Hansen, der er en af de bærende
kræfter i ungdomsafdelingen med et smil på læben. »Vi sætter rammerne, og så er det børnene selv der udfylder og trækker nogen med. I dag er der alene på det her hold fem nye
spillere,« fortæller Thomas og peger på en flok drenge i 10-års-alderen.
MIF er efter, at ÆIK i indeværende sæson droppede deres ungdomshold, eneste udbyder af fodbold på Ærø, og der kom derfor et par spillere derfra, men ellers mener Thomas, at årsagen til fremgangen for klubben helt klart skal findes i corona-situationen.

»Det er så fedt og sådan en historie, som den med Marie Bothe, det er jo en skøn historie,«
siger Thomas og fortsætter: »Vi melder ikke alle de nye hold og spillere til i alle mulige turneringsrækker og sådan, for så bliver det ligesom med eksamen i skolen, et stressmoment.
Det bruger vi altså ikke tid på lige nu. Nu skal vi bare hygge os, have det sjovt og spille
noget bold.«
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Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en
pølse samt en forfriskning.

Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med
gode kontanter til deres arbejde. Kom og
få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.

Kirkestræde 2-4 · Marstal · Tlf. 62 53 17 80

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort, IDkort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

euro og betalingskort kan anvendes.
Marstal
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REBERBANEN · MARSTAL
TANK I 24 TIMer

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)

TANK I 24 TIMer
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ting, det endte med at hele Vestergade var
fyldt med havregrød, som lignede bræk, på
vejen.
Vi kom hjem. Folk gjorde sig klar til at
sove, men pludselig kom vi til den geniale
ide om at spise resterne fra Lenes lasagne
kl. 01.00. Det var bare lækkert. Efter den
lækre natmad lagde vi os til at sove. Bortset fra selveste Karoline Eriksen og Debbie Simone de syntes det ville være
megaklogt at lave en døgner.
Så kl. 05.00 om natten/morgenen var de
over og spille fodbold på multibanen.
Hjemme og lave toast og drikke Pepsi, så
sjovt som det nu var midt om natten. Fortrød de det nok så meget næste morgen.
Folk begyndte at vågne ca kl. lidt i 08.00
om morgenen, der syntes Elvira og Maja
Rosenberg så at deres madrasse var for
flad til at ligge på 1 time mere, så de begyndte selvfølgelig at puste madrassen op
imens andre, (Ida, Marie, Sarah) sov hvilket Ida og Marie blev meget sure over.
Da alle var vågne, havde Lene disket op
med det lækreste morgenbord. Da vi så
var færdig fodret, gjorde vi os klar til at gå
op på skolen og lade flere konkurrencer
begynde. Vi startede med den store bagedyst. Folk gjorde klar og alt gik fint, der
var forskellige grupper.
Der blev lavet fondant, karamel og tempereret chokolade. Jepsen havde sørget for
nogle kagedommere, kagedommerne var
Per, Marianne, Katrine og Henrik og selv-

MA

Vores kære træner Jakob Jepsen havde
sørget for en overnatning i klubhuset med
konkurrencer mad og kamp.
Jakob havde lavet grupper hjemmefra
og Lene sørgede for mad.
Det startede ud med vi kom fredag
aften og selvfølgelig som vi eller var ved at
gøre klar aflyst vores kære modstander
endnu engang. Så vi vandt sgu vores første
kamp. Ja tak!
Det blev så besluttet at vi tog en træningskamp mod os selv, med pisse dejligt
vejr, eller noget. Efter kampen gik vi ind,
og fik Lenes vidunderlige lasagne og vi gav
hende en velfortjent antistressvin.
– Efter maden og noget sang spillede
vi Beer-Pong mod hinandens hold, selvfølgelig med vand. Efter kampene tog vi på
natteløb, der var fire poster, to ved fodbold-banerne, en på skolen og en ved Marstal Kirke.
Ved posterne stod Jepsen, Per, Marianne, Maria og Frederik. Vi gik så rundt og
kæmpede et brag for at få bedst tid osv.
En af posterne var en super simpel
øvelse med at finde æg ude på en krolf
bane, og gæt hvem der ikke kunne finde ud
af denne simple opgave… selveste Marie
Sindal. Selveste Marie Sindal gik rundt
som en høne uden hoved, da hun ikke
kunne gennemskue hun skulle kigge ned i
krolfhullerne og løfte det lille bitte låg. En
af posterne gik så ud på at sætte hele sin
hånd ned i gryden med havregrød og finde
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Mega hyggelig og sjov
weekend med overnatning
i klubhuset...

Skal du
være vores
næste
sponsor?

N

FODBOLD U15 PIGER

følgelig sig selv, Jepsen, som elsker kage.
Inden dommerne kom, lavede vi nogle
dyste. De blev sat på pause da dommerne
ankom.
Der blev dømt på: kreativitet, udseende
og smag. Da vinderne var blevet uddelt,
gik de sidste dyste i gang. Der blev vist Tik
Toks, og kampråb. Og så blev vinderne
fundet.
1. pladsen gik til loyal to Familia. 2. pladsen til Jepsens Jernhårde Jenter. 3. pladsen
til de rullende romkugler og 4. pladsen til
farmors tarvelige tasker.
Så alt i alt en mega hyggelig og sjov
weekend.
Vi takker vores kære træner Jakob Jepsen, og hjælpere Lene, Per, Marianne,
Maria, Frederik, Henrik og Katrine.
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Kongensgade 33 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 14 07
www.sportigan.dk · mail:aeroe@sportigan.dk

VI har i samarbejde
med MIF og Adidas
lavet en klubaftale
der betyder:
KUN medlemmer
af MIF får 20%
på udvalgte
Adidas produkter.

20%

RABAT - KUN
medlemmer af MIF

l LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE l

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

41

100 ÅR • 2
01
5

N

R

ST

IN

G

•
15
19

MA

s
n
e
ø
f
Een a . . .
e
l
æ
j
s
ild

AL

ID R Æ TSF O

RE

»Pengene skal bruges på noget særligt for vores børn og unge. De skal ikke bare være en
del af regnskabet. Med de kr. 10.000,- kan vi vise de involverede i klubben, at vi virkelig
sætter pris på deres engagement,« siger en glad Maria Brygger Mortensen, formand i MIF.
Lene Grønne fra Marstal, der nominerede MIF til Den Store Klubpris i Sportigan synes,
at det arbejde trænere og hjælpere lægger i at lave sportsaktiviteter for Ærøs børn og
unge, går ud over, hvad man forventer andre steder. Den ekstra indsats bør præmieres:
»Jeg vil gøre opmærksom på det store arbejde trænere og hjælpere i MIF gør for vores
børn og unge. Det kæmpe arbejde med selve træningen og planlægningen.
Men især vil jeg påpege, at der bruges rigtig meget tid på at deltage i aktiviteter som foregår udenfor øen. Andre steder i landet møder børnene op til f.eks. en fodboldkamp, der
hvor den spilles. Forældre kører dem derhen og hjem igen. På Ærø er det ikke sådan. Her
mødes man måske ved færgen med træner, hjælpere og enkelte forældre. Så er man afsted
fra morgen til hen på eftermiddagen. Det er mange timer, hvor træner og hjælper har ansvar for børn og unge. En stor opgave, som jeg kunne tænke mig blive påskønnet med
sådan en herlig Klubpris.«
Lene Grønne er medlem af Klub Sportigan og vidste derfor, at hun bare måtte nominere
MIF til at vinde Den Store Klubpris. 2 gange om året uddeler Klub Sportigan til en lokal
sports- eller fritidsforening, der har gjort sig særligt bemærket ved at fremme lokal sport
og fællesskab.
Også Heidi fra Sportigan Ærø bakker op om nomineringen: »Jeg synes det er så rigtigt
set af Lene. Trænerne bruger jo ofte en hel dag på kampe og aktiviteter, ikke bare 2 timer
en formiddag. Uden dem og klubbens engagement kunne vores børn og unge slet ikke deltage i så meget. Og så er det jo lidt sjovt, at det nu er Maria, som er formand for MIF. Hun
var nemlig ansat en sommer for mange år siden, her hos mig i Sportigan Ærø!«
»Vi vil nok bruge pengene til et arrangement, hvor vi netop hylder de trænere, hjælpere og
andre frivillige, der sammen med børnene er med til at løfte et stort og dejligt fællesskab
omkring sporten her på Ærø. Jeg har selv spillet i MIF, været træner og faktisk altid været
involveret i klubben. Så jeg siger tak til Lene, for at sætte pris på vores indsats,« slutter
Maria Brygger Mortensen.
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SØLV-SPONSOR

HOVED-SPONSOR

ÆRØ
AUTO-CENTER

Skal du være vores
næste sponsor?

62 53 13 02 / 21 27 69 65

Ærø

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

& VVS A/S
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Blå: 286C
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BRONZE-SPONSOR

GULD-SPONSOR

STARK Ærø • Industrivej 5 • 5960 Marstal • Tlf. 6253 1121 • info.aeroe@stark.dk

AdvokatFyn a/s
Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

MIF Klubhus
v/ Lene W. Hansen

Autogården
Vi kan ordne det hele
- og de enkelte dele!

Reparation og service af personbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler...
Tlf. 62 53 17 20 / 20 42 35 82

Skal du være vores
næste sponsor?
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SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

www.autogaarden-marstal.dk

62 53 12 15
Kirkestræde 20

I DK-5960 Marstal I www.kortermann-it.dk
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Trænere og ledere
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer (ekstern):
Menigt medlem:

Tegn forsikring
i øens lokale selskab!

62 52 28 29
www.aeroe-brand.dk

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
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Maria Brygger Mortensen
Henning Hansen
Mads Rosenqvist Nielsen
Henrik Bay Larsen
Peter Sylvestersen
Henning Møller
Gymnastik:
Birte Seier Grønne
Fodbold - senior:
Jakob Jepsen
Fodbold - ungdom:
Annemette Eriksen
Herre Fynsserien:
Per Juel
Henning Hansen
Holdleder:
Thorkild Kristensen
Herre serie 3:
Jørgen Rasmussen
Holdleder:
Jan Kristensen
Herre serie 4:
Jakob Jepsen
Old Boys:
Mads Boye Kjerulff Kromann
U15 drenge:
Per Eriksen
Henning Hansen
U13 drenge:
Kontakt Thomas Hansen
Kristian Eriksen
Rasmus Nymann
U11 drenge:
Thomas Hansen
U10 drenge:
Thomas Hansen
Jørgen Madsen
Bin Olsen
U8/U9 drenge:
Christian Kurt
Casper Drejer
Poder:
Mads Rosenqvist Nielsen
Nanna Rosenqvist Nielsen
U16 piger:
Jakob Jepsen
U12 piger:
Kontakt Maria Brygger Mortensen
Karoline Eriksen
Maria Sindal
Ida Boye
Kampfordeler:
Henning Hansen
MIF klubhus:
Lene W. Hansen
Ærøhallen:
Jan Fischer
Klubblad:
Maria Brygger Mortensen
Marstal Idrætsforening Hjemmeside
Marstal IF:
Facebook

mariabrygger@hotmail.com
Henning_marstalif@mail.dk
madsnielsen7913@hotmail.com
hebla@tdcadsl.dk
Peter-sylvestersen@live.dk
highwellness@me.com
birtesg@mail.dk
jepsenjakob@hotmail.com
annemette.eriksen@mail.dk
mariper@stofanet.dk
Henning_marstalif@mail.dk
thorkild@kristensen.mail.dk
norrevejen@gmail.com
ajkristensen@yahoo.dk
jepsenjakob@hotmail.com
Mbkkromann@gmail.com
Henning_marstalif@mail.dk
stjernholmhansen@mail.dk

tlf. 51 74 68 10
tlf. 20 31 68 84
tlf. 25 17 26 62
tlf. 62 53 14 49 / 61 74 32 86
tlf. 29 90 67 47
tlf. 65 36 20 20 / 62 53 20 20
tlf. 30 34 30 05
tlf. 30 34 02 11
tlf. 22 82 03 53
tlf. 62 21 96 86 / 20 24 09 80
tlf. 20 31 68 84
tlf. 62 53 24 05 / 28 30 47 14
tlf. 62 58 19 03
tlf. 20 31 68 84
tlf. 30 34 02 11
tlf. 28 41 18 69
tlf. 30 13 18 38
tlf. 20 31 68 84
tlf. 20 21 97 59

stjernholmhansen@mail.dk
stjernholmhansen@mail.dk

tlf. 20 21 97 59
tlf. 20 21 97 59
tlf. 73 74 57 21

chrkurt@hotmail.com
casperdrejer@gmail.com
madsnielsen7913@hotmail.com

tlf. 42 30 17 97
tlf. 30 86 90 82
tlf. 25 17 26 62
tlf. 25 17 26 62
tlf. 30 34 02 11
tlf. 51 74 68 10

jepsenjakob@hotmail.com
mariabrygger@hotmail.com

Henning_marstalif@mail.dk
lenewhansen@hotmail.dk
mariabrygger@hotmail.com
www.marstalif.dk
Marstal Stadion

tlf. 20 31 68 84
tlf. 61 60 37 59
tlf. 51 23 26 56
tlf. 51 74 68 10

I redaktionen: Maria Brygger Mortensen (ansvarshavende).
Gengivelse af artikler i deres helhed eller i uddrag betragtes som en
støtte til vores arbejde.
Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Oplag:
400 eksemplarer.
Synspunkter i bladet står for redaktionens egen regning og deles ikke
nødvendigvis af MIF’s bestyrelse.
Mail:
mariabrygger@hotmail.com
Distribution:
Grethe, Freddy, Polar, Axel.
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- dit lokale pengeinstitut
St. Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
E-mail: post@risespar.dk

...vi
støtter
lokalt!

Tlf. 62 52 14 08
Faaborgvej 64
5700 Svendborg

...vi
støtter
lokalt!

E-mail: post@risespar.dk

Tlf. 62 20 00 00
Kirkebjergvej 13
5620 Glamsbjerg
E-mail: post@risespar.dk

Tlf. 64 72 16 58

PENGEAUTOMAT:
Havnevejen 1, Søby · St. Rise Landevej 10, St. Rise
Faaborgvej 64, 5700 Svendborg

www.sparekassen.dk

