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NR.2Bierfesten blev årets fest på Ærø...



Ærø Produktforretning

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5A - 5960 MARSTAL

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

Bolighuset Søby
Tlf. 62 58 13 83

ÆRØ MØBLER
MARSTAL    ÆRØSKØBING

SLAMSUGNING
HØJTRYKSSPULING
reNSNINg AF SepTICTANKe • KLoAKKer

• TØMNINg AF AJLeBeHoLdere • 

Græsvænge Slamsugning
v/ Keld Petersen

græsvængevej 81 · TLF. 62 53 24 63

Ærø Beton & entreprenør-
forretning ApS
v/ aut. kloakmester Bent »Cement«

40 27 74 44
Kloakarbejde · Færdigbeton
Mørtel · Betonvarer 
Lægning af havefliser

Miljøbehandling af biler med skrotpræmie
Modtager: jern og skrot – ISo 14001 cert.
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• Møbler
• Lamper
• Brugskunst
• Dyner
• Tæpper

 

    

 

     

    

 

   

    

 

   

  

    
        

     

   

 

  
        

 

 

        

    

 

     

    
     

   

    

  
   

 

   

 

     

 

    

   

 
   

    

  

    

    

   

  

 

   

    

       
  

       
  

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

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

ALTId gode 
TILBud på

Hårde HvIdevArer

SALg
og ServICe AF
vArMepuMper

u V I  DÆKKER  HELE  ØEN u

u DØGNVAGT u

Landbrug
Belysning
Husinstallationer
Industriinstallationer
Automatik og styring
Brand- og 
tyverialarm

MARSTAL FJERNVARME
A.m.b.A

Jagtvej 2 · Marstal · Tlf. 62 53 15 64
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.

ÆRØ MØBLER A/S
Marstal: Vestergade 10, tlf. 62 53 13 86
Ærøskøbing: Lerbækken 5, tlf. 62 52 10 99
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Hjælp til selvhjælp
 – støt vore sponsorer!

MIF tilbyder nu et digital medlemskort til alle medlemmer!
l Medlems- og fordelskort samles i det nye menupunkt i Fodbold app'en,
»DBU Wallet«. Her kan man se sit eget medlemskort, og hvis man er oprettet som
»kontaktperson«, kan man som forælder også tilgå sine børns kort.

l Kortet bliver automatisk tildelt, når man melder sig ind – eller bliver registreret
som træner eller leder i klubben. Og når man bliver meldt ud, så forsvinder kortet
igen.

l Det digitale medlemskort er også et fordelskort, hvor klubbens sponsorer kan
lægge rabat og gode tilbud ind på den næste lysinstallation.



Formanden har ordet . . .

Tak til frivillige, 
sponsorer, aktive og tak til Lene. 
I er alle uundværlige...

Året går på hæld, og det været endnu et år med både op-
og nedture. I min leder i bladet der sluttede året 2020 ef-
terspurgte jeg et mere normalt 2021, for normalen var, og
er, savnet. Jeg synes faktisk det sidste år har været mere
normalt end det vi kendte fra 2020. Vi er stadig en del af
corona’ens tid, men 2021 blev året hvor vi trods alt fandt
et nogenlunde stabilt leje. 

Vi har kunnet gennemføre det meste sport, med restrik-
tioner, men dog gennemført. Det tør jeg godt sige at alle
har været enormt glade for. Jeg har nydt at der igen har
været mulighed for fysiske fremmøder.

2021 blev også året hvor vi igen kunne holde Grollefest,
det blev en Grollefest der på mange måder ligner den vi
kender fra tidligere og på andre måder ikke lignede. 

Men det korte af det lange er at Grollefest 2021 var en
kæmpe succes. Vejret var det bedste vi har haft i flere år,
pengene strømmede i kassen, folk var glade og alle jeg har
snakket med har haft en fantastisk Grollefest. Vi håber
corona tillader at vi gentager i 2022. Det er i hvert fald et
top-motiveret grolleudvalg, der oven på dette års succes
har fået så meget ros, fra alle kanter, at de lover at tage et
år mere. Når der kommer ros fra ’De 7 sure’ bliver man
stolt :)

MARIA BRYGGER

MORTENSEN

FORMAND

Generelt har det sidste år været fyldt med gode fester
efter Grollefesten ventede den udsatte Bierfest. Der skal
lyde en kæmpe tak til holdet bag, det var et helt fantastisk
set-up. Det var svært at forstå festen foregik i Ærøhallen,
jeg tror sagtens de fleste kunne være overbevist om at de
befandt sig i en tysk delstat, så tak for en fantastisk fest, vi
ses til næste år.

Efter Bierfest fulgte endnu en fest, vores aktivfest. Igen i
år en fest med hyggeligt samvær, god mad og quiz. –
Undertegnede kunne med våde øjne give vores fine pokal
og en ny Liverpool-trøje til årets MIF’er, Von Bay aka
Henrik Bay, meget fortjent. Efter aktivfesten var der des-
værre en del af de deltagende der blev smittet med Co-
rona, hvilket selvfølgelig overskyggede festlighederne en
del. Mig bekendt er de der var smittede heldigvis igen
ovenpå, hvilket vi alle er meget glade for.

Weekenden der fulgte aktivfest blev en af de hårde, vi har
desværre taget afsked med en af de helt store i MIF-regi,
Kristian Friis. Han vil blive savnet, og jeg er bange for sav-
net først rigtig føles når vi til foråret igen mødes i klub-
huset og til fodbold på fortet. Jeg vil i høj grad savne
cigaretrøgen og de hårde kommentarer, han var en mand
der altid sagde hans mening og hvis Friisen roste tog mand
ordene til sig.

Efter denne lidt trælse afslutning på skrivet vil jeg allige-
vel bruge tiden på at sige tak. Tak til frivillige, sponsorer,
aktive og tak til Lene. I er alle uundværlige.

Brænder du inde med gode ideer, ris eller ros er jeg altid
lydhør, sammen er vi stærkest.

Med disse ord vil jeg slutte af. 

Jeg håber I alle får en fantastisk jul og et lykkebringende
nytår.

Lad os sammen tro på at 2022 bliver et helt fantastisk år
i MIF-regi.
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Årets MIF’er
HENRIK BAY LARSEN
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Et klubikon er her desværre ikke mere –

Mindeord over
Kristian Friis
– en klublegende i MIF...

AfHENRIK BAY LARSEN

◆ NEKROLOG

Jeg vil prøve efter bedste evne at sætte
nogle ord på Kristian Friis, som desværre
gik bort søndag den 21. november i en
alder af 77 år. 

Måske er alt, hvad jeg ihukommer ikke
helt faktuelt korrekt omkring årstal og lig-
nende, men ånden i og omkring Kristian
vil jeg dog godt stå inde for!

Kristian kom til verden i sommeren 1944,
som ældste barn med 2 yngre søstre, hvor
Lykke også stadig er kendt i vide MIF-
kredse. 

Yngste søster Else Marie, bosiddende i
Tved, gik desværre bort alt for tidligt for
en del år siden. 

Kristians far omkom også på tragisk vis
nogle år efter krigen, hvor skibet han ar-
bejdede på blev minesprængt. 

Kristians mor drev herefter købmands-
forretning i Færgestræde lige over for nu-
værende »Femmasteren«. 

Også i Kristians barndom og ungdom var
han et livsstykke og var allerede dengang
med til at sprede glæde og humør omkring

sig. Skolen derimod havde ikke helt hans
interesse, og allerede i mellemskolen kom
Kristian på efterskole i Vejstrup Ung-
domsskole, som han til stadighed fortalte
begejstret om. Øloplukkeren, som han
altid bar rundt i sit nøglebundt, blev lavet
i Vejstrup og som han altid sagde: »Hvis
den kunne snakke!!!«. 

Tilbage i Marstal kom Kristian i lære som
blikkenslager hos Eschen i Skippergade.
Her var han i mange år – også som udlært.  

Fra den tid huskes også Kristian og hans
scooter, som han stolt kørte rundt på.
»Mod-kulturen« var også nået til Kristian
– nok ubevidst.

I samme periode blev han kæreste med
Inger og de blev gift i 1966. Nuværende hus
på Møllevejen blev købt og Mette kom til
verden netop i 1966. Fire år senere kom
Carsten til verden.

Senere skiftede Kristian arbejde og blev
ansat på Marstal Fjernvarme, hvor han
gennem rigtig mange år var en værdsat
medarbejder helt frem til efterlønsalderen.

Fodbold har altid været Kristians store li-
denskab. I mange år var han fast inventar
på MIF’s førstehold som venstre back op
gennem både 1960’erne og 1970’erne. Se-
nere rykkede han ind som sweeper og fik i
en sen alder bemærkelsesværdigt come-
back på førsteholdet på denne position.
Herfra styrede han off-siderne på snu og
entusiastisk vis. 

Kristian fortsatte med at spille fodbold
stort set hele sit liv – senest som old-boys-
spiller – også her var han med til at skabe
en god stemning med sit smittende humør.

Kristian var også i rigtig mange år med på
lederniveau i MIF – både i bestyrelsen og
i fodboldudvalget – ja, Kristian var endda
formand i årene 1972-1974, netop de år,
hvor nuværende klubhus blev bygget.

Her ydede Kristian en utrættelig indsats
og var i høj grad primus motor på dette
store projekt, som blev bygget af frivillig
arbejdskraft. 

Kristian har altid været en utrolig dyg-
tig håndværker og hans kæmpe indsats på
dette byggeri blev også belønnet med præ-
dikatet æresmedlem i MIF – så fortjent!

Kristian var også i mange år den praktiske 
i opbygningen af Grollefesten, hvor han
havde det forkromede overblik af opbyg-
ningen af Skipperkroen med brædder, læg-
ter, snore, presenninger osv.

De senere år var Kristian også med på det
berømte kridtehold, hvor al den praktiske
planlægning heromkring også lå i Kristians
samvittighedsfulde hænder. Fodbold har i
det hele taget altid været hans kæmpe li-
denskab. 

For 5 år siden måtte Kristian desværre tage
afsked med Inger, der efter længere syg-
dom måtte give op. Ingen tvivl om, at dette
var et savn! Heldigvis nåede de lige at få
guldbrylluppet med, som de begge virkede
meget lykkelige for at nå.

Både Mette og Carsten og de 3 børnebørn
bor i dag på Sydfyn, så de har også været
forholdsvis tæt på.

Jeg vil slutte med at sige tak til Kristian for
hans altid gode humør, som i høj grad har
været medvirkende til et fantastisk MIF-
liv. Vi har oplevet mange sjove og festlige
stunder sammen, hvor du har været et helt
naturligt samlingspunkt med din ægte
MIF-ånd og entusiasme. 

En anden ting jeg altid har sat utroligt
stor pris på har været din ærlighed, umid-
delbarhed og naturlighed. – Du har altid
været dig selv! Jeg tror nok, jeg på manges
vegne vil sige: »Tak Kristian – for din måde
at være på«. Du vil altid stå som et ægte
klubikon og vil altid være savnet! Og som
Leon Eriksen sagde til mig i går. Savnet vil
nok først rigtig gå op for os, når vi igen, til
foråret, skal til fodbold på Marstal Stadion.
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Af JAKOB LEE JEPSEN

Nyt fra Senior-afdelingen
Generelt har 2021 været et forandringens
år på senior-fronten i MIF. De mest mar-
kante ændringer har været på trænerfron-
ten, hvor vi har gennemgået en større
rokade. – Da vi startede op på efterårssæ-
sonen, var det med Per Juel og Henning i
spidsen for 1. holdet, samt Jørgen Ras-
mussen i spidsen for 2. holdet. Overgangen
er dog gået over alt forventning og vi er
meget tilfredse med de sportslige resulta-
ter. Umiddelbart er det kun 3. holdets  re-
sultater der har haltet lidt i denne
halvsæson, men den naturlige forklaring
på dette må jo falde tilbage på deres træ-
ner.

Det har jo nærmest været en tradition,
at jeg har følt mig nødsaget til at brokke
mig lidt over den generelle træningsind-
sats. Jeg synes dog at 2021 har været posi-
tiv på den front. Folk gør hvad de kan, og
generelt har træningsindsatsen og frem-
mødet været tilfredsstillende.

Såfremt COVID tillader det, så regner vi
med at starte på op Tåsinges kunstbane i
januar, krydret med en træningsweekend
for alle seniorholdene!

Årets fighter
Valget faldt på Nicolaj Grydehøj Mikkel-
sen, da han er den spiller i truppen, som
har haft den største individuelle udvikling
som spiller i det sidste årstid. Han har haft
et fantastisk fremmøde til træning, og bi-
drager hver gang med en dedikeret ind-
sats. Nicolajs udvikling og træningsindsats
har også resulteret i at han har spillet fast
fra start i denne sæson. 

Nicolaj har været god til at tage input fra
trænerne til sig, og har virkelig arbejdet
med det. Han er blevet en stabil og vigtig
holdspiller. Det har resulteret i, at han pt
er holdets topscorer med 7 mål. Godt gået.

Traditionen tro vil jeg afslutningsvis gerne
takke alle for det store stykke frivillige ar-
bejde, samt alle de timer de bidrager med
til Marstal IF. – De bedste hilsner herfra.

FODBOLD SENIOR JAKOB LEE JEPSEN

2. holdet - serie 3
Af RASMUS NYMANN

I starten af sæsonen fik 2. holdet både en
ny træner i Jørgen Rasmussen og 7 unge
drenge, der rykkede op fra U16 ungdoms-
fodbold. Stort set alle på holdet havde haft
Jørgen Rasmussen som træner før. Det var
umiddelbart kun 2 der ikke havde. Så på
den måde vidste alle, hvad Jørgen forven-
tede af os på den ene eller anden måde. 

Derfor var noget af det vigtigste at få det
sociale op at køre, da vi ikke kendte hin-
anden personligt. De »ældre« var imøde-
kommende fra dag et, så det tog ikke lang
tid. Da vi hurtigt fik det sociale på plads, så
var det op til os at vise det gennem vores
præstationer på banen. Vi spillede en mega
  god halvsæson, hvor det blev til 8 sejre 1
uafgjort og 2 nederlag. Vi spillede mange
tætte kampe på grund af, vi ikke var så
skarpe foran målet, men det skal vi nok få
gang i. 

Jeg er sikker på at grunden til de gode præ-
stationer er, at vi er et hold, hvor vi har et
godt fremmøde til træning også fordi, vi
sætter fodbolden i første række. Vi er et
løbe-stærkt hold med en masse individu-
elle kvaliteter, som vi har været gode til at
udnytte. Vores målsætning er at rykke op,
når vi igen går i gang til foråret.

Din medspiller indenfor tryksager og grafiske løsninger...

B    15   1   S  

Årets 2. holdsspiller
Valget faldt i år på Henrik Christiansen.
Stabil i målet, god træningsindsats på øen.
Desuden er han fast deltager til 3. halvleg,
hvor han spreder god stemning.

Vi er altid aktive!
- også på vores
hjemmeside

www.marstalif.dk
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KLUB-SPONSORs

• Deloitte

• Øboens Olieprodukter

• Pari Salonerne 

• Bolighuset Søby - Danbo

• Carlsberg/Tuborg Ærø

• Chr. H. Christensen

• Jotun v/ Steen Johansen

• Snedkermester Erik K. Boye

• Vognmand Palle Friis

• Murermester Per Elman Hansen ApS

• Restaurant Minde

• Ærø Olie

• Kopa Radio & TV Center ApS

• Marstal Fjernvarme

• Ærø Redningskorps

• Freddy Sko

• Hotel Marstal

• Søndagsklubben anno 1994

• Ærø Møbler

• Ærø Produktforretning

• Starling Air 

• Græsvænge Slamsugning

• CR Revision v/ Richard Christensen

• P. Pedersen & Søn ApS

• Sydbank

• Ærøskøbing Røgeri v/ Ebbe Kalnæs

• Ommel Maskinstation

• Flügger Farver

• Ærø Ugeavis

• LET•KØB v/ Bettina Lohmann
• Vindeballe Entreprenørforretning

• Marstal Navigationsskole

• HF/VUC Fyn Ærø

• Marstal Marineforening

• Land & Fritid

• Øens VVS

• Skipperkroen

• Ærø Beton & Entreprenørforretning ApS

• Bager-Bordet

• Ø Bolig

• Ærø Byg ApS

• Ærø Hotel

• Ærø Optik

• Ærøhallens Cafeterie

• Dunkær Auto-Service

• Netto

• Pelle Johns Engle v/ Jesper Wung-Sung

• Detaljeriet v/ Louise Helman

• ÆrøXpressen

• Murermester L. M. Petersen

• Handyman Vinko
www.el-systems.dk

Aut.El-inst. Jack Hansen

Bolig- og skibs-el 
Sikring og data inst.
Hårde hvidevarer
Solcelleanlæg

Salg og reparation
af varmepumper

Køleteknik
ISO 9001  cert. kølefirma

Brøndstræde 23, Marstal

Tlf. 28 18 10 28
Vagt 24 45 59 60

Hele Ærøs EL- og KØLEMONTØR

En aftale er en aftale!

Murerfirmaet

POUL ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71
www.murerfirmaet-peh.dk

Vi udfører:  
� 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.
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1. Hvem bruger længst tid foran spejlet i omklædningsrummet?
Det må nok være nogle af vores hårbåndsdrenge som er Pelle og Andreas Hansen.

2. Hvem er mest madglad i truppen?
Det lyder sindssygt men det er faktisk Bin der er mest madglad i truppen.

3. Hvem er den langsomste i truppen?
Kristian Eriksen er den langsomste i truppen.

4. Hvad er det tyndeste afbud du har hørt?
Når man vælger at gå efter første halvleg, fordi man skal arbejde.

5. Hvem i truppen er den dårligste taber?
Alle i truppen er dårlige tabere, men Jørgen Rasmussen kan specielt ikke tåle at tabe.

6. Hvem i truppen er den dårligste vinder?
Pelle kan godt være en dårlig vinder, når han har sat sig for, at han vil irritere os
unge i truppen.

7. Hvem i truppen er den største teamplayer?
Den er faktisk svær for syntes både Mike og Jesper Dalhede fortjener den her
da de altid er mega op bakkende både til træning og kampe.

8. Hvem er den største pral’røv?
Jeg er den største pral’røv.

9. Hvem i truppen er den største egoist?
Syntes ikke vi har nogle egoister i truppen.

10. Hvem i truppen har den bedste humor?
Emil Møller, »Finans« og Jonas Kock vil jeg mene bidrager med den bedste
humor i truppen.

11. Hvem i truppen skyder hårdest?
Det er »Finans« der sparker hårdest i truppen.

12. Hvem i truppen ville du vælge til at sparke det afgørende straffespark?
Jesper Dalhede.

13. Hvad er din største oplevelse som MIF-spiller?
Det er min debut på første holdet, hvor jeg kom ind og scorede! 
Specielt en fed oplevelse på grund af. at det var på hjemmebane,
og fordi det var Bin der lavede assisten som også havde debut den kamp.
Som træner vil jeg nok sige, at det er oprykningen af mine U13 drenge.
Specielt fedt fordi da jeg startede som træner, var vi 8-10 drenge til hver træning.
Og da jeg sluttede, var vi 16-20 stykker og har fået stablet både et U12 og U13 hold
på benene.

14. Hvilken af følgende Marstal legender ville du helst se lave sit comeback? 
Jeg kan ikke rigtig huske nogle af dem her som fodboldspiller, 
men jeg vælger dog alligevel Kaj »Kanon«, da jeg har hørt, at han bare kunne 
sine få finter til UG. Jeg også hørt, at han også spillede godt efter en druktur.

15. Hvem er det største brokkehoved i truppen?
Jesper Dalhede, og jeg er ikke bange for at tage diskutionen med dommeren,
hvis vi føler han tager fejl. Men skal så også siges, 
at vores træner Jørgen Rasmussen heller ikke bange for at åbne munden.

16. Hvem er den største primadonna i truppen?
Det vil jeg mene, er Gustavo, altid musik i ørene så han ikke kan høre os andre 
både på færgen og i omklædningen, hvis han kan komme til det.

17. Favorit-træner?
Alex Ferguson er jeg meget imponeret over.
Jørgen Madsen er også en træner, jeg er meget imponeret over den måde,
han er som træner.

18. Hvem er den største bisse i truppen?
Vi har ikke nogen bisse i truppen.

19. Beskriv det bedste MIF mål du har oplevet live?
Det er tilbage til en U15 kamp, hvor der er et hjørne der bliver hættet væk,
hvor Mike »Øsen« så fra midterlinjen med en flugter tæsker den op i hjørnet.
Det så alt for vildt ud!

20. Favorit fodboldspiller? 
Scott Mctominay og Wayne Rooney.

21. Hvem er den bedste fodboldspiller du har spillet sammen med? 
Uhh! Det må nok være Mathias Grydehøj.

Navn: Rasmus Nymann
Alder: 16 år.
Tilknytning til MIF: Spiller og træner.
Profession: Folkeskoleelev og grillmester.
Hobby: Fodbold.

Spørgsmål til 
»mod nye mål«
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www.el-systems.dk

Aut.El-inst. Jack Hansen

Bolig- og skibs-el 
Sikring og data inst.
Hårde hvidevarer
Solcelleanlæg

Salg og reparation
af varmepumper

Køleteknik
ISO 9001  cert. kølefirma

Brøndstræde 23, Marstal

Tlf. 28 18 10 28
Vagt 24 45 59 60

Hele Ærøs EL- og KØLEMONTØR

En aftale er en aftale!

Murerfirmaet

POUL ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71
www.murerfirmaet-peh.dk

Vi udfører:  
� 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.

STORT TILLYKKE!
Marianne og Per har holdt kobberbryllup i forlængelse

af udebanesejren mod Tved.
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ÆRØ FLYTTEFORRETNING
OG MØBELOPBEVARING

PALLE FRIIS - Tlf. 40 42 00 39

Vognmandskørsel - Affaldscontainer
Træflis sælges.

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.

Ærø Redningskorps ApS
dunkærgade 21 - Ærøskøbing - Tlf. 62 52 22 22

redning@aeroe-redningskorps.dk · www.ærø-redningskorps.dk

ved AKuT HJÆLp – rINg 112

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

ÆRØ
AUTO-CENTER

Efter kampene mødes vi i

KLuBHuSeTS
KANTINe

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

LET•KØB
v/ Bettina Lohmann
– STEDET, HVOR

MAN HANDLER!
Vestergade 30 C
Marstal
Tlf. 62 53 15 66

Skal du være vores
næste sponsor?

Hjælp til selvhjælp
 – støt vore sponsorer!

Under overskriften »fra gamle dage« vil jeg
prøve at opsnuse historier med relation til MIF.
Det kan være fra gamle protokoller, 
tidligere MIF-medlemsblade »Mif-Posten«,
»MIF Information« og 
nuværende »Mod Nye Mål«. 

Nedenstående er fra Ærøboen juni 1958 
– datidens »hjertestarter«.

Jeg vil ikke være forpligtet til at bringe stof
hver gang, men vil bestræbe mig! 
Hvis nogen ligger inde med noget
– så sig endelig til! 
Henrik Bay Larsen,
mail: hebla@tdcadsl.dk – 
sms 61 74 32 86

Dr. Kramp er efter eget ønske trådt tilbage som 
formand, men fortsætter 
som medlem af distriktstrådet.

På generalforsamlingen i Marstal rettede Kramp 
en kraftig kritik af Idrætsforeningen, hvem han 
bebrejdede, at den ikke holder Røde Kors
underrettet om kampe, der skal afholdes,
og hvor samariterne er klar til at hjælpe eventuelle
tilskadekomne. Der har dog været behandlet fire
»faldne kæmper«.

På Ærø har Røde Kors 500 medlemmer.

»Fra gam
le 

dage«

l Røde Kors på Ærø
– juni 1958
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P. PEDERSEN & SØN ApS
Fragt- og
vognmands- 
firma

Nørrebro 15 . 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 58 10 78 · Bil 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk

JeNS peder JeNSeN
DEPOTINDEHAVER

Bregninge Møllevej 2 · 5970 Ærøskøbing

40 14 68 43
Man kunne jo også flyve!

STARLING
AIR
Tlf. 62 53 33 94

TLF. 62 52 11 85

l OK Fyringsolie
l OK diesel/smøreolie
l Kosangas
l gratis kontokort til

dieselstander
l Fast brændsel

LoKAL INdKØBSForeNINg

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
Tlf. 70 10 78 79
Åbent alle dage 08.00-20.00
- også i weekenden
Læs mere på
sydbank.dk

Kirkestræde 17
5960 Marstal
Tlf. 74 37 91 20

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

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal

kloakmestrenes kvalitetskontrol

www.flugger.dk

Færgevej 62 
Marstal  
Tlf. 62 53 23 26

Flügger farver

Hjælp til selvhjælp
 – støt vore sponsorer!

OLD BOYS fodbold MADS B. K. KROMANN

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

Så er det atter tid
til en lille opdatering fra 
Oldboys-afdelingen. 

Det har været fint med aktivitet i afdelin-
gen også i 2. halvår af 2021. 

I flæng kan nævnes:
• Veloverstået Grollebold med efterføl-

gende spisning i Grolleteltet.
• Forrygende fremmøde i sensommer og

efterår.
• Turnering mod Bagenkop og

Firkantens Fodboldklub (Kbh.) dagen
efter Bierfesten i hallen.

• Tur til OB med kamp og efterfølgende
overværelse af OB-FCN.

Veltilfreds formand
Det er som vanligt en veltilfreds formand,
der kan skrive disse ord til klubbladet,
omend det har været et blandet 2. halvår
for Oldboysafdelingen. 

Hyggelig aften til Grollefesten
I grolleturneringen, blev vi pryglet ganske
eftertrykkeligt, fra start til slut. Vi lagde
hårdt fra land med at få skade to spillere
indenfor de første 5 minutter af den første
kamp, og derfra gik det ned af bakke. Vi
havde ellers fået etableret os fint med en
større transportabel bar fra Benjamin
Benhakas lade, men lige lidt hjalp det. På
trods af en ihærdig indsats fra både unge
og gamle, både på banen og i baren lykke-
des det os ikke at komme i nærheden af at
komme i semifinalen. 

Vi tog revanche i 
Grolleteltet, hvor vi fik en rigtig hyggelig
aften.

Flot fremmøde
Igennem sensommeren og efterår har vi
haft et fint fremmøde af spillere, nye som
gamle. Der bliver gået til sagen med blan-
det tempo, men alle yder deres og har
nogen hyggelige timer sammen.

Oktoberfest i Ærøhallen
Der var oktoberfest i hallen, hvor old-
boysspillerne var bredt repræsenteret ved
de forskellige borde. Også på denne bane
blev der udvist en ihærdighed og gåpåmod,
der kunne fremkalde panderynker hos for-
manden, da der skulle spilles 3 holdstur-
nering mod Bagenkop og Firkantens
Fodboldklub dagen efter. 

Sov i toiletvogn
De tyske traditioners indvirkning på spil-
lertruppen var da også ret markante dagen
derpå, og det var en noget skrantende for-
samling at formanden havde til sin dispo-
sition til turneringen. Til alt held var vores
venner fra Bagenkop også gået ganske ge-
valdigt til makronerne, hvilket også gav
bagslag for dette hold. Det blev bl.a. op-
lyst, at en bagenkopsk spiller var så hårdt
ramt af festlighederne, at han var kommet



til at falde i søvn i en toiletvogn udenfor
hallen og måtte befries meget tidligt på
dagen af det lokale beredskab.

Trak det længste strå
Turneringen kom dog i gang og MIF old-
boys trak det længste strå og vandt samlet
set turneringen. Set med formandens øjne,
var det en ikke ringe præstation, spillernes
tilstand taget i betragtning.

Ærteturneringen
November måned blev en blandet land-
handel i Oldboysafdelingen.

Ærteturneringen tog sin start og det var
godt at komme i gang igen, nu hvor turne-
ringen, som så meget andet, blev ofret på
Coronaens alter i den forgangne sæson.
Ærteturneringen forvandler som bekendt
rolige familiefædre og muntre medmenne-
sker til gale gladiatorer og regelforvan-
skende rabiate rovdyr. – Turneringen er
kommet lidt skævt fra start, idet forman-
dens hold er nede med 3 kampe mod 1,
men monstro at det ikke kan nå at bølge
lidt frem og tilbage, så vi kan få en lang og
spændende turnering, vinteren igennem.

Afsked med Kristian Friis
November måned blev desværre også må-
neden, hvor vi måtte tage afsked med
vores kære klubkammerat Kristian Friis,
eller Friisen om man vil. Friisen var æres-
medlem i klubben og en trofast støtte for
denne igennem en menneskealder. Han
har lagt utallige timer i klubbens regi, og
vi vil komme til at savne ham. Ingen kunne

som ham holdene boldene pumpede på
nøjagtig 671,4 bars tryk og med smøgen i
flaben holde humøret højt. Friisen var en
god holdkammerat, altid klar med en finte
og en finurlig kommentar på banen. Æret
være Friisens minde.

Tur til Odense
Vi var i slutningen af november måned i
Odense og spille mod Asgers drenge. –
Vi indkasserede et fortjent 4-0 nederlag på
kunsstofbanen i Ådalen, hvorefter vi fik
frokost og tog ind og så OBs superligahold
vinde over FC Nordsjælland. Det var en
kold affære at sidde på stadion, men det
varmede da, at klappe ad målene og den,
desværre, sjældne OB sejr. Vi havde en fin
dagsrejse til Odense, 19 mand høj, og det
må vi se, om vi ikke kan gentage en anden
god gang.

Forude venter –
Der er som bekendt altid noget fornuftigt
i kikkerten som oldboysspiller: Forude
venter resten af ærteturneringen, den altid
populære julefrokost med ål fra Benjamin
Benhakas ruser (om Coronaen vil!), nyt-
årsbold, forårets generalforsamling med
genvalgt til formanden, sport og godt kam-
meratskab.

God jul og godt nytår
fra Oldboys-holdet
til bladets læsere.

Med venlig hilsen
FORMANDEN
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62 53 12 15
Kirkestræde 20  I  DK-5960 Marstal  I  www.kortermann-it.dk

BILLETSALG

Jubilæum – 30 år med fodboldskole i Marstal!
Hvis du ikke allerede ved det, så ved du det i alt fald nu: 
Klubben holder DBU Fodboldskole i uge 29 i 2022 – og det er jo alletiders mulighed
for at være sammen med nogle af kammeraterne i sommerferien.

Billetsalget kører fra onsdag den 1. december 2021 kl. 10.00.

På fodboldskolen får du:
• Fem dage med fodboldtræning fra kl. 9-15.
• Tøjpakke fra Hummel.
• SELECT TALENTO-bold.
• Drikkedunk.
• Diplom.

Prisen for det hele er 899 kr. indtil 8 uger før afvikling. 
Herefter stiger prisen 100 kr.

Køb billetten her:
https://fodboldskole.dbu.dk/for-deltagere/find-din-fodboldskole/



22 Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer! 23Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

Butik og værksted
Dunkærgade 22 · 5970 Ærøskøbing

62 52 20 80
www.aemv.-dk

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

Alternativ energi • Smed •  VVS • Oliefyr

Blik • Landbrug • Have & Park

Arbejdstøj • Legetøj

Chris Rasmussen  – en af forsvarskrumtapperne på Albaniserieholdet –
har indgået ægteskab med Dorthe Dorthea Dreyer, 

datter af Lisbeth og Keld Dreyer, Ommel.
Så mangler de bare at bosætte sig på Ærø med deres 2 skønne unger,

men det kommer måske. 

HERFRA ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE.
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Stor opbakning fra alle i og 
omkring klubben
Så er vi nået halvvejs igennem min første
sæson som træner for klubbens førstehold.
Det har været en spændende og meget po-
sitiv oplevelse. Jeg har mødt stor opbak-
ning fra alle i og omkring klubben, og
faktisk også fra folk i andre klubber på
Sydfyn. Det sætter jeg meget stor pris på. 

Vinterpause som nummer 3,
kun 2 point fra rækkens førerhold
Vi har efterhånden spillet på samme måde
i en del år, og som ny træner har man altid
nogle ideer man gerne vil prøve af. Da jeg
selv har været en del af det i mange år, så
kender jeg spillernes styrker og svagheder
ret godt. I vores spillertrup har vi mange
fysisk stærke spillere, og generelt mange
løbestærke spillere. Derfor har det været
min tanke at forsøge at udnytte disse styr-
ker så optimalt som muligt. Målsætningen
har været at lave flere mål end vi tidligere
har gjort. Dette mål skulle opfyldes ved et
mere aggressivt pres højt på banen. Efter
en meget kort træningsopstart, skulle de
nye ideer så afprøves i 1. hjemmekamp
mod Bogense. Det var ingen succes… Vi
blev lidt for ivrige og blev straffet for det. 
Heldigvis kom vi tilbage på sporet med en
flot sejr i Otterup. Herfra er det gået godt,
og det er kun i hjemmekampen mod Ker-
teminde, at vi ikke var i nærheden af at få
point. 

Målsætningen om at lave flere mål er lyk-
kedes, omend kun i ret begrænset omfang.
vi har scoret 25 mål mod 22 sidste sæson
på dette tidspunkt. Overraskende nok, så
har vi kun lukket 16 ind mod 22 sidste
sæson. Her var vi ellers indstillet på at den
»nye« tilgang kunne betyde flere mål
imod. Men der har vi været dygtige. Måske
skyldes det også at vi har haft bolden mere
en tidligere, og at rækken ikke er helt så
stærk som sidste sæson.

Nu går vi til vinterpause som nummer 3,
kun 2 point fra rækkens førerhold Kerte-
minde.  

Vi har været særligt gode mod rækkens
bedre hold, men har til gengæld haft svært
ved at slå de lidt svagere hold. Det må vi
arbejde lidt på i den lange opstartstræning.

Som noget nyt har vi brugt video fra
kampene til at evaluere og forbedre os.
Det har spillerne taget supergodt imod.
Det har virkelig været nyttigt.

Stort engagement
fra spillernes side
Træningen i Brændeskov har været intens
og med stort engagement fra spillernes
side. Vi har arbejdet med en del øvelser
som er tilrettelagt efter, at vi gerne vil
presse højt. Af og til har vi været for få spil-
lere til træningen. Det har dog været på
grund af sygdom, skader og arbejde. Det
er vilkår vi må acceptere. 

Første halvsæson
som træner!

Af PER JUEL

Frisk pust af ny energi
tilført 2. holdet
De unge spillere fra 2. holdet har tilført et
friskt pust af ny energi, og det har de gjort
virkelig godt. 

Torsdags-træningerne, hvor Henning
også er med, har været særligt gode. Når vi

er to trænere giver det nogle flere mulig-
heder.

Efter vinterpausen vil vi begynde at tage
enkelte spillere ud til at arbejde med ud-
valgte fokuspunkter om torsdagen. Det
tror vi på kan løfte spillerne og holdet. 

Vi glæder os til 2. halvsæson.
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Fodboldskole MIF 2021       Af CECILIE SKOV ERIKSEN
I uge 29 løb årets fodboldskole igen over
stablen på Marstal Station. Glæden
spredte sig fra første øjeblik, da 89 børn
løb ind over fodboldbanen. 

Foråret 2021 var på mange måder præ-
get af Covid-19 pandemien, så der var
ingen tvivl om, at børnene var klar på fem
dage fyldt med aktiviteter blandt ven-
nerne. Alle dage var der fart over feltet, og
der var en helt særlig stemning, når man
bevægede sig rundt på klubbens arealer.
Særligt fredag eftermiddag, hvor der i tra-
ditionens tro var Sjov og Show, fodbold-
kampen mellem de ældste hold og
trænerne. På sidelinjen stod de resterende
deltagere klar med drikkedunkene fyldt
med vand og de fleste med vådt og sæ-
beindsmurt tøj efter at have gledet henad
glidebanen. – Kampgejsten spredes på
banen og der hørtes både skrig og skrål fra

sidelinjen, når trænerne henholdsvis fik
rødt – eller gult kort og måtte en tur rundt
om banen til alle de andre ivrige deltagere.

I år var noget helt særligt, fordi sejren
gik til de ældste hold og ikke trænerne.
Trods en stor føring til trænerne, bliver der
i de døende minutter af kampen fra dom-
meren råbt »sidste mål vinder«. Inden for
fem minutter får de ældste hold sparket en
bold i dybden, som en spiller på fornem-
meste vis lagde ind foran feltet til en med-
spiller, der puttede kuglen i kassen til stor
jubel fra tilskuerne. Den sidste dag på fod-
boldskolen giver en helt speciel afslutning,
hvor både trænere og elever har en fest og
nyder, at endnu en succesrig uge er over-
stået. 

Vi glæder os allerede til næste års fod-
boldskole.
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Snedker- og tømrer-

arbejde udføres...

SNedKerMeSTer
erIK K. BoYe 
TLF. 30 34 29 99

– et godt sted at spise 
i hyggelige omgivelser –

TLF. 62 53 13 52

Dronningestræde 1 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 13 52

Restauration • Bar • Gårdhave

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB

l Fyringsolie/
diesel.

l FuCHS
smøreolie.

l gratis
benzinkort
til Øboens
tank-
stationer.62 53 31 00

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

Kongensgade 13 · Marstal
Tlf. 62 53 15 26

God mad - gode priser!

AdvokatFyn a/s 
Ærø Afdeling:  Vråvejen 2 • Ærøskøbing 

Tlf. 62 52 10 77 • www.advokatfyn.dk • ar@advokatfyn.dk

Reparation og service af personbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler...
 

Vi kan ordne det hele 
   - og de enkelte dele!

Tlf. 62 53 17 20 / 20 42 35 82    www.autogaarden-marstal.dk  

AutogårdenAutogården

Hjælp til selvhjælp
 – støt vore sponsorer!

l Årets MIF’er:
HENRIK BAY LARSEN

l Årets fighter:
NICOLAJ GRYDEHØJ MIKKELSEN

l Årets 2. holdsspiller:
HENRIK CHRISTIANSEN

Årets pokal i senior-afd.

Pokaler 2021
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Nyt fra Gymnastik-
afdelingen
Af BIRTE SEIER GRØNNE

I løbet af sommeren havde vi den glæde, at
nye instruktører meldte sig på banen.
Anne Seier Grønne har startet hold for
damer og tilslutning til holdet er meget
stor. Og herreholdet under ledelse af
Lykke er genopstået. Begge hold har vi
manglet og de har været savnet. Vi har
også fået en ny ung instruktør Amalie
Mikkelsen, der træner mixholdet sammen
med Line Rise. Og på grund af træner-
mangler sagde de 2 ja til at tage et ekstra
hold med piger fra 4.-7. klasse. Et stort vel-
kommen til de nye instruktører.

Vi mangler stadig trænere til et rent
drengehold og der tilbydes derfor nu et
hold med spring for børn fra 0.-3. klasse.
Vores seniordansere er i år ret få og grun-
det generel stigning i smittetal ligger hol-
det nu desværre stille. Cross-gym tilbydes

desværre ikke i år, grundet trænermangel
og generelt mangler vi trænere til både
cross-gym og drengehold og en ekstra træ-
ner til springholdet for børn fra 0.-3. klasse.
Meld jer endelig på banen, kurser tilbydes
og på børneholdet, handler det mest om en
ekstra hånd. Vi startede vores sæson i sep-
tember med et håb om en helt almindelig
sæson, hvor der ikke er restriktioner og
heller ingen aflysninger. – Men grundet
stigning i smittede med Covid-19 er vi nu
atter i gang med afspritning og aflevering
af børn udenfor. Samt henstilling til at folk
har klædt om hjemmefra. Vi er meget for-
håbningsfulde og forventer, at vi kan gen-
nemføre hele sæsonen og holde vores
forårsopvisning som en festlig afslutning
på sæsonen. De sidste 2 år har dette jo ikke
været muligt.

Følg os gerne på facebook og instagram:
Facebook: Gymnastik – Marstal Idrætsfor-
ening og instagram: mifgymnastik Her vil
bl.a. komme informationer om aflysninger,
ændringer med mere. 

GYMNASTIK BIRTE SEIER GRØNNE
GYMNASTIKUDVALGET
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MIXHOLDET:
Af LINE KJÆRSGAARD RIISE

»Jeg har ikke været til gymnastikopvisning,
siden jeg var 12 år.« Dette pointerede en
af vores 15-årige gymnaster sidste træning.
Der sker virkelig meget, fra man er 12 år,
til man er 15 år. Man mærker derfor alle-
rede nervøsiteten, men også glæden ved at
skulle opvise foran en fyldt hal til foråret.

Vi snakker meget om opvisningen, som er
det store mål, når man er 14-17 år og går til
rytmisk gymnastik og dans. Trods vores
lille frygt for at ungdommen havde mistet
interessen for gymnastikken, har vi i år 18
gymnaster på Mixholdet. Det er vi stolte af
og glade for. Vi har været bevidste om, at
vores unge mennesker har levet i den
samme Corona-verden som os andre, dog
i en langt vigtigere tid af deres liv –  deres
teenageår. Dog overrasker de endnu en-
gang, og vi har gymnaster, som aldrig har
danset eller lavet gymnastik før. Dette
bakker vi meget op om, og det samme gør
de piger, som har lavet gymnastik hele
deres liv. Alle er enige – det er sejt at gøre
noget nyt og springe ud i det. 

Vores mål nr. 1 med Mixholdet har fra
start været at få en god holdånd, et stærkt
fællesskab og mulighed for at udfordre sig
selv. Dette kan være svært at opnå på om-
kring to timer om ugen. Så i samarbejde
med pigerne besluttede vi os for at lave en
trænings-/hyggeovernatning på Marstal
Skole. 

Weekenden startede lørdag kl. 10.00 og
bestod hovedsagligt af en masse gymnastik
og dans, men også lege, hygge og fælles-
skab. Pigerne fik lært meget nyt til opvis-
ningen. – Vi spiste en masse pizza til
aftensmad, og så fik vi aftenbesøg af Ma-
thilde Lund, tidligere gymnast på Mixhol-
det. Hun læser i dag på Campus Vejle
Sportscollege – Dance Academy, hvor hun
både får en gymnasial uddannelse og en

danseuddannelse. Hun havde lavet en dans
til holdet, som skal med til opvisningen,
hvilket pigerne er vildt glade for. 

Vi sov i et klasseværelse, hvor vi så danse-
film og spiste lækre snacks sponsoreret af
SuperBrugsen. Søndag, efter en god gang
morgenmad, havde vi besøg af Caroline
Gudmundsson. Endnu en gammel Ærøbo
og tidligere gymnast hos MIF. – Caroline
har taget en danseuddannelse i Køben-
havn og forsøger nu at leve af at danse og
undervise i dans. Hun gav pigerne en
masse gode tips og tricks til, hvordan man
bliver en bedre danser. 

Vi vil gerne vise pigerne de muligheder,
der er for at fortsætte med at danse, hvis
det er, hvad man drømmer om. Det ved vi,
at både Mathilde og Caroline hjælper med,
så stor tak til dem. 

Nu har vi et halvt opvisningsprogram, et
kampråb og et fællesskab uden lige.

Vi glæder os meget til at vise jer alle, alt det
vi har lavet til opvisningen i marts. 
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STARK Ærø • Industrivej 5 • 5960 Marstal • Tlf. 6253 1121 • info.aeroe@stark.dk

Hjem til Ærø - hjem til MIF
AfANNE SEIER GRØNNE

Hvis folk spurgte mig for 5 år siden, om jeg
kunne finde på at flytte tilbage til Ærø, så
var svaret stensikkert et nej. Men jeg tror,
at jeg, ligesom så mange andre, med årene
opbyggede mere og mere 'hjemve' om-
kring Ærø. Og da min mand og jeg så blev
forældre, og drømmehuset kom til salg, så
var det ligesom det naturlige springbræt til
at komme hjem. 

I det øjeblik, hvor vi tog beslutningen
om at flytte hjem til Ærø, så vidste jeg med
mig selv, at så ville der ikke gå lang tid, før
jeg igen var aktiv i MIF. Jeg har altid selv
dyrket gymnastik i MIF, og jeg har i mange
år været gymnastikinstruktør, både på de
små børnehold og på de store juniorhold.
Jeg snakkede lidt med min mor, Birte, som
er formand for gymnastikafdelingen, om at
vende tilbage som instruktør, hvilket hun
selvfølgelig var glad for – det har været
svært at få nok instruktører i år desværre...  

Jeg gik længe og overvejede at tage et af
juniorholdene, men jeg tænkte, at det
måske var sjovere for de unge, at det var
lidt yngre og mere 'moderne' instruktører,
der tog sig af dem. 

Jeg var derfor ret hurtig til at foreslå mig
som instruktør på dame-holdet, som
Lykke for år tilbage har haft. Der har ikke
været en instruktør til det hold i nogle år,
og vi tænkte, at det var på tide at få det op-
rettet igen. 

Mit arbejde som fysioterapeut har gjort,
at jeg egentlig følte mig rimelig parat til
den opgave, selvom jeg ikke før har trænet
damer. Og jeg er SÅ glad for det! Person-
ligt synes jeg, at det er utrolig givende at
være gymnastikinstruktør. Det er motive-
rende, når deltagerne kan mærke, at det
giver dem et både fysisk og psykisk boost
at komme til gymnastik. 

Generelt tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at
man tager sig tid til at gå til noget og en-
gagere sig i noget. Jeg tror, at det giver en
stor fællesskabsfølelse for deltagerne at
komme til gymnastik – det gør det i hvert
fald for mig. Og jeg tror, at alle mennesker
har brug for at tage sig tid til sig selv. Den
ene time hver onsdag mellem 17.30 og
18.30, hvor man ikke kan andet end bare
at være tilstede og gøre hvad instruktøren
befaler. 

Man kan for en kort stund lægge speku-
lationerne væk og udskyde at tænke på
husholdning, indkøb, julegaver mm. Det
kan noget. Og så er det egentlig lige meget,
om det man har valgt er at gå til er gym-
nastik, fodbold, madlavning, bridge eller
bowling. Bare man gør noget, hvor man
ved, at man gør det 100% for ens egen
skyld. Jeg er gymnastikinstruktør for min
egen skyld – jeg synes det er fantastisk at
kunne bidrage til, at andre mennesker
synes det er sjovt og givende at gå til idræt.
Og så er jeg selvfølgelig også instruktør for
MIF's skyld. – Jeg synes det er vigtigt, at
man støtter op om den frivillige idræt – i
hvert fald hvis man forventer, at der skal
blive ved med at være idrætstilbud til hele
familien, børn som voksne.   

MM
AA

RR

SSTTAALL IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015 Følg os gerne på face-

book og instagram: 
Facebook:
Gymnastik – 
Marstal Idrætsforening
og instagram:
mifgymnastik 

Her vil bl.a. komme 
informationer om
aflysninger, ændringer
med mere.
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FODBOLD UNGDOM HENNING HANSEN
UNGDOMSUDVALGET

AfHENNING HANSEN

Vores U15 drenge rykkede i Mesterræk-
ken. – 9 kampe og kun et nederlag. 

Drengene der går i 7. -9. klasse er samlet
på dette hold. Holdet er meget talentfuldt,
men også en meget smal trup. Det bliver
spændende at følge holdet til foråret, og vi
ved fra tidligere. at springet fra A-rækken
til Mesterrækken er stor. Så det vil kræve
hårdt arbejde og sammenhold, når holdet
skal kæmpe mod de bedste hold på Fyn.

U13 drengeholdet vandt B-rækken. Tho-
mas, Kristian og Rasmus har virkelig fået
samlet en stor flok drenge fra 5. og 6.
klasse. Flot bakket op af forældrene, har
drengene vist, at de er blandt de bedre
hold på Sydfyn. Der har været stor rotation
på holdet, så alle spillere har fået mest
mulig spilletid. Det er flot at holdet vinder
rækken, når de ikke har stillet samme hold,
kamp efter kamp. Det vidner om kvalitet
hos den enkelte spiller.

U16 pigeholdet fik en flot 3. plads i den
eneste U16 pigerække på Fyn. Vi må dog
erkende at kampene i rækken har været
præget at en del afbud. Det sociale priori-
teters meget højt på holdet, træningen
vægtes lige så højt som kampene og den ef-
terfølgende hygge. 4 årgange er samlet på
holdet og venskaberne på tværs er guld
værd for pigerne. Jakob der træner holdet,
er med til at gå forrest, når det gælder de
mange sociale arrangementer.

U10 drengene blev trænet af Jørgen Mad-
sen indtil sidst i sæsonen – efter 60 år som
træner, sagde han stop i oktober måned.
Der skal lyde en stor tak fra MIF’s side til

Jørgen, for at være med til at sætte en ny
retning for ungdomsudviklingen i MIF.
Jørgen har sat sit præg på de drenge, der
fremover vil præge vores seniorhold.

Holdet deltog i efteråret til både 5
mands og 8 mands stævner med stor suc-
ces. I løbet af foråret skal der findes en ny
træner til holdet, og vi håber at finde en
træner, der vil føre arbejdet videre med en
talentfuld årgang. 

Vi har gennem et år haft et U11 pigehold.
De trænes til daglig af Karoline, Marie og
Ida. Pigerne var til deres første stævne i
Hesselager. – Vi er sikre på, at holdet vil
deltage i nogle flere stævne til foråret. 

U9 drengene deltog blandt andet i medal-
jestævnet i Ringe. Holdet trænes af Chri-
stian Kurt og Casper. Det er klubbens
forhåbning, at drengene kommer til endnu
flere stævner i foråret. – Det er på vores
rejse til Fyn, holdet udvikler det tætte sam-
menhold og forbedre sig på fodboldbanen.

U7 holdet trænes til daglig af Thomas og
Peder. Drengene fra 0. årgang og de yngste
piger træner sammen. – Ca. 20 mødes til
teknisk træning, vi glæder os til at følge
holdet til foråret.

Poderne  – også kaldet sandkasseholdet –
mødes fast i hallen om tirsdagen. – Iza,
Mette og Dan står for træningen. Sand-
kassefodbold er tiltænkt spillere i alderen
3-5 år.

Træningen er en blanding af leg, moto-
riske- og boldøvelser. Børnene har hver sin
bold. Det er vores tanke at forældrene er
med på banen til de fleste øvelser. – Og så
er det vigtigt at børnene synes, det er sjovt.

Julestævne 3. og 4. december i Ærøhallen
På trods af coronasmitte, fik vi afholdt julestævne 2021. – 70 børn deltog i løbet af de 2
dage. – Island, Danmark, Liverpool og Barcelona mødtes til indendørsfodbold, der blev
gået til stålet og de unge forsøgte sig med Salah driblinger og Damsgaard afslutninger. 

Sportslig succes i ungdomsafdelingen
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ØENS STØRSTE BUTIK
l Mange økologiske produkter

l Slagter

l Delikatesse

l Betjent blomsterafdeling

l Bager-afdeling

l Tips - Lotto - 

l Spil Online helt frem til lørdag

l Bredt udvalg i isenkram
Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

OK støtter lokalt
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.

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
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.

euro og betalingskort kan anvendes.
REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)TANK I  24 TIMer

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

OK støtter lokalt
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.

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
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.

TANK I  24 TIMer

åBNINgSTIder:
Mandag-fredag
kl. 8.00-19.00
Lørdag-søndag
kl. 8.00-18.00
Bageren åbner
alle dage kl. 7.00

www.superbrugsen.dk

FODBOLD U15 DRENGE

Vi startede sæsonen godt ud med en 5-1
sejr, selvom vi i starten af kampen spillede
dårligt. Vi kom bagud 1-0, men så fandt vi
rytmen og på fem minutter scorede vi 3
mål og så gik det ellers bare der ud af re-
sten af kampen. Det var nyt for os at spille
11-mands fodbold, men det var rigtig fedt.

Vi er faktisk blevet trænet op til at spille
roligt rundt nede i forsvaret og få ro på tin-
gene. Hvilket ikke fungeret særligt godt på
8-mandsbanen. Men på 11-mandsbanen
var det som om at alt vores træning bare
gik op i en højere enhed. Vi spiller nemlig
med en 3-back kæde. Så det var, som om vi
fik meget mere plads til at spille rundt på,
på den større bane.

Resten af sæsonen gik det rimelig godt.Vi
vandt næsten alle kampene undtagen den
andensidste kamp, hvor vi tabte 2-1. Der-
for skulle vi vinde i den sidste kamp for at
være sikre på oprykning. Det endte dog
med at Herrested Ørbæk meldte afbud i
den sidste kamp. Dette sikrede os en før-
steplads og dermed oprykning. Vi var selv-
følgelig kede af ikke og skulle spille, men
også rigtig glade for oprykningen.

Nu glæder vi os rigtig meget til at prøve
kræfter med Mesterrækken, og føle for-
skellen fra at spille i A-rækken til at skulle
spille i Mesterrækken.

U15 drenge
Af BERTRAM ERIKSEN /

KRISTIAN ROSENBECK

Siden sidst
Af JAN LAURSEN

l Rasmus Dalland, journalist og skribent
på den lokale Fyns Amts Avis, tidligere
Danmarksserie-spiller for MIF, har gjort
comeback for Marstal/Rises serie 4
mandskab. 
Overblik og diagonal afleveringerne var
ikke glemt, kunne Jan Laursen konsta-
tere.

l Per Maler, pensioneret malermester, tid-
ligere storsponsor, kridter, bar og pølse
svinger, bestyrelsesmedlem og mange
andre opgaver i MIF har afholdt sin 70
års fødselsdag i klubhuset.

l Henrik Skov Nielsen, tidligere stadion
fotograf, slår nu sine folder i det jyske.
Har bosat sig i Hammershøj ved Viborg.
Rejser Jylland tyndt og tager billeder
fra de jyske arenaer. Vi siger tak for
mange fantastiske billeder og reporta-
ger. God vind i det jyske.

l Dorthe og Palle, tidligere revydirektør
og revystjerner har fejret rubinbryllup.
Palle har tidligere huseret som tankcen-
terforward på det hedengangne »Ros-
set«. Hjertelig tillykke.

Hjælp din og dit barns
foreningMM
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l Julestævne 
l Salg af fyrværkeri 
l Påskespil
l Uddeling af »Den Lille Gule«
l Familiestævne
l Grollefest
l Stævner 
l Kage/boller
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l L A N D S D Æ K K E N D E  B Y T T E S E R V I C E l

20%
RABAT - KUN 
medlemmer af MIF

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

Vi var alle klar til sæsonens sidste kamp.  –
Vi havde vundet den første kamp, og de
andre snakker vi ikke om…

Vi fik tidligere fri fra skole, hvilket jo
gjorde turen meget bedre. Færgeturen
skulle bare overstås og så ud i bussen.
Karen Graage kom med som heppepige
og tog maskotten »Enhjørningen« med.
Det endte dog med, hun skulle på banen
på grund af sent afbud.

Der gik ikke mere end 2 sek. fra bussen
var kørt, til Marie Sindal siger, hun skal
tisse. Det resulterede i vi skulle stoppe op
i Ringe, fordi Marie ikke kunne holde sig.
Hun fik trukket Ida med sig og de løb ind.
De kom så tilbage efter 2 min., fordi man
skulle bruge penge for at komme ind, så
hentede de pengene og finder ud af man
så alligevel ikke skal bruge penge. Det skal
siges busmanden ikke var glad. Nå, men vi
kom afsted, og ramte Kerteminde. 

Vi fik skiftet tøj også maskotten. Pigerne
jublede af glæde, da Nanna Juel dukkede
op og så kampen. Kampen startede fint og
Signe sparkede bolden ind. 9. årgang kæm-
pede især for, hvis vi vandt, lovede Jepsen
at ringe til Brian, så ville vi få fri for idræt
de første 2 timer, eller det sagde han, at
han ville sørge for. Men gæt hvad der ikke
holdte efter en lang kamp, hvor Karo fik
scoret til 2-0 og Signe til 3-2. Signes mål var
meget heldigt der havde nemlig været kon-
kurrence mellem vores målmænd om det

vildeste målmandsdrop. Dog havde Dag-
mar stået en brag af en kamp.  Den endte
heldigvis 3-2, da den anden målmand lige
efter lavede det vildeste målmandsdrop, vi
nogen sinde har set. Hun stod og græd re-
sten af kampen. 

Vi jublede af glæde over, at vi vandt, fær-
gen var selvfølgelig i dok, så vi kunne kun
nå den sidste færge. Men det gjorde ikke
noget for efter en kamp med en masse
brændte kalorier, skulle vi selvfølgelig på
maccen og få taget de kilo på igen.

Vi er jo også kendt for kageholdet. Det
er også  Jepsens skyld, det undrer jo heller
ikke nogen. Men maccen var en ren succes.
Jepsen ringede som sagt til Brian, men vi
fik jo ikke fri, fordi vi skulle lave olympiske
lege. Gæt hvem der har fundet på det….
Jepsen. Så det var jo super…. men vi hyg-
gede og skulle bagefter med den sidste
færge hjem.    

Tak for denne sæson. 

FODBOLD U16 PIGER
U16 piger - 
Sidste kamp i Kerteminde

AfMARIE SINDAL /
KAROLINE ERIKSEN
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MARSTAL IDRÆTSFORENING
ønsker alle sine

sponsorer, frivillige hjælpere, læsere og andre 
der har støttet foreningens arbejde

et godt nytår 2022
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1. Hvem bruger længst tid foran spejlet i omklædningsrummet?
Ida Kildegård Boye (kommer altid sidst ud fra omklædningen).

2. Hvem er mest madglad i truppen?
Maja Rosenberg Petersen (kommer kun til træning, når der er mad indblandet).

3. Hvem er den langsomste i truppen?
Michelle Brolund.

4. Hvad er det tyndeste afbud du har oplevet?
Sabine Skærning (som skulle ud at køre Puch Maxi).

5. Hvem i truppen er den dårligste taber?
Katrine Westphal Hansen.

6. Hvem i truppen er den dårligste vinder?
Katrine Westphal Hansen (Katrine er rigtig god til at håne andre,
når hun (endelig) vinder).

7. Hvem i truppen er den største teamplayer?
Marie Sindal Schlotfeldt (inkluderer altid alle, og gode til at motivere og heppe).

8. Hvem i truppen er den største pral’røv?
Ida Kildegård Boye (Ida fortæller altid, om alt det gode hun gør).

9. Hvem i truppen er den største egoist?
Karoline Korn Eriksen (Karoline kunne ikke engang huske Annemettes fødselsdag,
heldigvis fik Jepsen mindet hende om det).

10. Hvem har den bedste humor i truppen?
Maja Kildegård Boye (Maja er mega god til at fortælle underholdende historier, 
især om Ida).

11. Hvem i truppen skyder hårdest?
Thea Groth (selvfølgelig, datter af »Kaj Kanon«).

12. Hvem i truppen ville du vælge til at sparke det afgørende straffespark?
Signe Jonge (hun er kølig, og har et godt spark).

13. Hvad er din største oplevelse som MIF-træner / MIF-spiller?
Lions cup i 2018 sammen med Annemette.

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.
Vi kender ingen af dem.

15. Hvem er det største brokkehoved i truppen?
Karoline Korn Eriksen og Signe Jonge (de kan altid finde noget der ikke er godt 
eller er træls).

16. Hvem er den største primadonna i truppen?
Ida Kildegård Boye (hun kan brokke sig over de mindste bagateller, 
såsom et enkelt græsstrå på hendes sokker).

17. Favorit-træner?
Annemette Eriksen og Jakob Jepsen.

18. Hvem er den største bisse i truppen?
Thea Weber (hun kan sgu sparke på folks ben).

19. Beskriv det bedste MIF mål du har oplevet live?
Ida Kildegård Boye (Bine sparker et meget hårdt hjørnespark, bolden rammer 
tilfældigvis Ida i maven, hvorefter hun bryder grædende sammen,
bolden ryger dog via Idas mave ind i målet).

20. Favorit fodboldspiller?
Elvira Grube »Messi« Bergenser.

21. Hvem er den bedste spiller, I har spillet sammen med, (den gang I var aktive)?
Debbie Korup (hun har altid gået forrest og ofret sig for holdet).

Navn: Marie Sindal
Schlotfeldt og
Karoline Korn
Eriksen

Alder: Vi er begge 15 år.

Tilknytning til MIF: I lære omkring livet og som 
fodboldspiller (U16-spillere) 
hos Jakob Jepsen samt
træner for de små piger.

Profession: Folkeskoleelever (9. klasse).

Hobby: Marie (dans og fodbold) –
Karoline (fodbold og ridning).

Spørgsmål til 
»mod nye mål«



SØLV-SPONSORt

BRONZE-SPONSORt

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C  

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

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

GULD-SPONSORt

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

Hjælp til selvhjælp

 – støt vore sponsorer!

Hjælp til selvhjælp

 – støt vore sponsorer!

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

MIF Klubhus
v/ Lene W. Hansen

AdvokatFyn a/s 

Reparation og service af personbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler...
 

Vi kan ordne det hele 
   - og de enkelte dele!

Tlf. 62 53 17 20 / 20 42 35 82    www.autogaarden-marstal.dk  

AutogårdenAutogården

   
   

    

62 53 12 15
Kirkestræde 20  I  DK-5960 Marstal  I  www.kortermann-it.dk

Skal du være vores

næste sponsor?

Skal du være vores

næste sponsor?

Hjælp til selvhjælp

 – støt vore sponsorer!



Trænere og ledere
Formand: Maria Brygger Mortensen mariabrygger@hotmail.com tlf. 51 74 68 10
Næstformand: Henning Hansen Henning_marstalif@mail.dk tlf. 20 31 68 84
Sekretær: Mads Rosenqvist Nielsen madsnielsen7913@hotmail.com tlf. 25 17 26 62
Kasserer (ekstern): Henrik Bay Larsen hebla@tdcadsl.dk tlf. 62 53 14 49 / 61 74 32 86
Menigt medlem: Peter Sylvestersen Peter-sylvestersen@live.dk tlf. 29 90 67 47

Henning Møller highwellness@me.com tlf. 65 36 20 20 / 62 53 20 20
Gymnastik: Birte Seier Grønne birtesg@mail.dk tlf. 30 34 30 05
Fodbold - senior: Jakob Jepsen jepsenjakob@hotmail.com tlf. 30 34 02 11
Fodbold - ungdom: Annemette Eriksen anm.eriksen@gmail.com tlf. 22 82 03 53
Herre Fynsserien: Per Juel mariper@stofanet.dk tlf. 62 21 96 86 / 20 24 09 80

Henning Hansen Henning_marstalif@mail.dk tlf. 20 31 68 84
Holdleder: Thorkild Kristensen thorkild@kristensen.mail.dk tlf. 62 53 24 05 / 28 30 47 14
Herre serie 3: Jørgen Rasmussen norrevejen@gmail.com tlf. 62 58 19 03
Holdleder: Jan Kristensen ajkristensen@yahoo.dk tlf. 20 31 68 84
Herre serie 4: Jakob Jepsen jepsenjakob@hotmail.com tlf. 30 34 02 11
Old Boys: Mads Boye Kjerulff Kromann Mbkkromann@gmail.com tlf. 28 41 18 69
U15 drenge: Per Eriksen eriksen77@icloud.com tlf. 30 13 18 38

Henning Hansen Henning_marstalif@mail.dk tlf. 20 31 68 84
U13 drenge:         Kontakt Thomas Hansen tha@aeroekommune.dk tlf. 20 21 97 59

Kristian Eriksen
Rasmus Nymann

U11 drenge: Per Eriksen eriksen77@icloud.com tlf. 30 13 18 38
U10 drenge: Per Eriksen eriksen77@icloud.com tlf. 30 13 18 38

Jørgen Madsen tlf. 73 74 57 21
Bin Olsen

U8/U9 drenge: Christian Kurt chrkurt@hotmail.com tlf. 42 30 17 97
Casper Drejer casperdrejer@gmail.com tlf. 30 86 90 82

Poder: Mads Rosenqvist Nielsen madsnielsen7913@hotmail.com tlf. 25 17 26 62
Nanna Rosenqvist Nielsen tlf. 25 17 26 62

U16 piger: Jakob Jepsen jepsenjakob@hotmail.com tlf. 30 34 02 11
U12 piger:            Kontakt Maria Brygger Mortensen mariabrygger@hotmail.com tlf. 51 74 68 10

Karoline Eriksen
Maria Sindal
Ida Boye

Kampfordeler: Henning Hansen Henning_marstalif@mail.dk tlf. 20 31 68 84
MIF klubhus: Lene W. Hansen lenewhansen@hotmail.dk tlf. 61 60 37 59
Ærøhallen: Per Eriksen eriksen77@icloud.com tlf. 51 23 26 56
Klubblad: Maria Brygger Mortensen mariabrygger@hotmail.com tlf. 51 74 68 10
Marstal Idrætsforening Hjemmeside www.marstalif.dk
Marstal IF: Facebook Marstal Stadion
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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: 375 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.

62 52 28 29
www.aeroe-brand.dk

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing

Tegn forsikring
i øens lokale selskab!



www.sparekassen.dk

St. Rise Landevej 10

5970 Ærøskøbing

E-mail: post@risespar.dk

Tlf. 62 52 14 08

Faaborgvej 64

5700 Svendborg

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 

...vi

støtter

lokalt!

...vi

støtter

lokalt!

- dit lokale pengeinstitut


