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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

• Starling Air 

• Græsvænge Slamsugning

• CR Revision v/ Richard Christensen

• P. Pedersen & Søn ApS

• Sydbank

• Ærøskøbing Røgeri v/ Ebbe Kalnæs

• Ommel Maskinstation

• Ærø Bilen v/ Erik Eriksen

• Ærø Ugeavis

• LET•KØB v/ Bettina Lohmann
• Vindeballe Entreprenørforretning

• HF/VUC Fyn Ærø

• Marstal Marineforening

• Land & Fritid

• Dagli’Brugsen Søby

• Bager-Bordet

• Ø Bolig

• Ærø Byg ApS

• Ærø Hotel

• Ærøhallens Cafeterie

• Dunkær Auto-Service

• Netto

• Pelle Johns Engle v/ Jesper Wung-Sung

• Detaljeriet v/ Louise Helman

• ÆrøXpressen

• Murermester L. M. Petersen

• Handyman Vinko

• Bille Knudsen Isenkram

• Jan Gravers Vinduespolering

• By Grube

• Røde Kors Ærø

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
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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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Røde Kors Butik
MØBLER

Pilebækken 12 · Ærøskøbing
24 77 56 20

TØJ
Vestergade 53 · Ærøskøbing

62 52 29 90

Kokken på Veloen
v/ Laila Eriksen

Østergade 20A · 5960 Marstal

40 45 32 45
la.b.47@compaqnet.dk



Formanden har ordet . . .

Formandens beretning 2022
I skrivende stund nærmer vi os december måned. De-
cember betyder julehygge med familien og december be-
tyder vi snart skal tage imod det nye år med et brag, men
inden vi tager imod det nye år, skal vi se tilbage på det
der gik og tage afsked.

For mig har året 2022 endelig været der hvor vi igen
ramte ’normalen’, det normale vi har savnet så længe. Vi
ved alle at Corona eksisterer og er en spiller vi skal tage
seriøst, men I år kunne vi igen alt det vi har savnet. Gym-
nasterne fik lov at afslutte sæsonen med deres smukke
opvisning, fodbolden kunne nydes med tilskuere på si-
delinjen og bankospillerne kunne for alvor rykke ind i
klubhuset igen.

Sommeren 2022 bød på den grollefest som vi havde sav-
net, festglade mennesker og en masse frivillige der gjorde
deres for at der kunne samles penge ind til MIF, grolle-
festen blev en succes og jeg tænker vi (grolleudvalget)
gentager succesen til sommer. 

Året 2022 blev også der hvor ’Knudepunktet’ blev en
realitet, det glæder mig helt enormt at vi i MIF kan til-
føje Padle-tennis til vores forening, det bliver en spæn-
dende rejse vi sammen skal på. Jeg har ladet mig fortælle
at det er spillet hvor alle har en chance, så jeg vil glæde
mig til at burerne skal fyldes med glade, aktive unge som
gamle.

Bierfesten blev afholdt i oktober, 360 festglade og ud-
klædte folk i alle aldre. Jeg har kun hørt godt om ram-
merne i Ærø Hallen, de store øl og den tyske musik. –
Det er et kæmpe stykke arbejde at stable sådan en fest på
benene, og det gør mig glad at styregruppen havde modet
og engagementet. De fortjener en stående applaus for
deres arbejde. Næste år bliver festen afholdt fredag den
6. oktober.

I november blev der som vanligt afholdt aktivfest. – I år
havde vi prikket lidt ekstra til vores gymnaster for at
disse skulle få lysten til at deltage. Det endte helt godt og
8 glade damer deltog fra gymnastikken. Jeg tror og håber
på de havde en god aften, så vi i 2023 kan tage imod

MARIA BRYGGER
MORTENSEN
FORMAND

endnu flere fra gymnastikken og de andre afdelinger. –
Aktivfesten i år var en god aften med pokaler, quizzer og
dejlig mad. – Ved mit bord brugte vi lidt tid på at få pla-
ceret de unge mænd fra fodbolden. Det er heller ikke
nemt med 4 Gryder, 2 Dalheder og 2 Kildegård Knud-
sen. Da først alle navne og ansigter var på plads var af-
tenen ved at være ved ende, men vi hyggede os alle
undervejs. 

Dette år vil nok for altid være et af de største for mig per-
sonligt, min lille datter kom til verden i juli, 14 dage før
tid, hun ville ikke gå glip af grollefesten, hvilket ingen kan
klandre hende for. Hendes ankomst gjorde desværre at
min grollefest blev begrænset, jeg overlevede, kun lige,
og næste år må jeg vise hende hvad grollefesten er.
Endnu en lille grolle er landet og en fremtidig MIF’er er
under opbygning.

Jeg nævner det tit og dette er endnu en anledning, jeg er
glad for at være del af en forening hvor der er plads til
alle på lige fod. Vi er foreningen med verdens bedste
sammenhold, trænere, udøvere og frivillige. Det gør mig
umådelig stolt at mit lille menneske får lov at vokse op
lige her, med alle jer til at lære hende om foreningslivet
og give hende samme opdragelse som de andre unge. Det
er i MIF-regi vi dannes. Vi lærer om køkultur i klubhuset
ved Lene, drenge bliver til mænd under Jørgens kyndige
vinger, piger bliver selvstændige og lærer at stå frem mens
de danser med Line til gymnastik. Vi formes og bliver til
voksne mennesker som stolt kan sendes ud i verden med
MIF i hjertet. Alt dette skyldes den kultur vi møder når
vi trækker i MIF-trøjen og bliver en del af fællesskabet,
den kultur der blev skabt tilbage i 1915 og har blomstret
lige siden.

Lad nytårsforsættet være at værne om foreningslivet, det
giver så meget mere end det tager. 

Det var ordene fra mig. 
Jeg håber, I alle har en glædelig jul og et lykkebringende
nytår. 

Tak for året der er gået.

MARIA BRYGGER MORTENSEN
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Af JAKOB LEE JEPSEN

På senior-fronten har 2022 været et ganske
glimrende år. Vi er meget tilfredse med
træningsindsatsen/fremmødet både i
Brændeskov og på øen. Især i Brændeskov
har det kunnet mærkes at vores unge ta-
lenter (Nymann, E, Bin og Pelle) er startet
i Svendborg efter sommerferien. Alle 4
kommer trofast hver gang, en meget sjæl-
den gang eller to kan det dog hænde at
vores blonde talent fra Rise melder afbud
(typisk ved udgivelsen af det nye Fifa…)

Det er dog ikke kun positivt at de unge ta-
lenter er flyttet fra øen, for i samme forbin-
delse valgte Jørgen Rasmussen efter mange
års tro tjeneste at stoppe sin trænerkarriere
(for nu?). Der skal lyde et kæmpe tak her-
fra til Jørgen, for at opdrage vores unge
mennesker fodboldmæssigt, men i den grad
også på det menneskelige plan.  

Dette har medført at vi ikke har haft en
helt optimal trænersituation på andethol-
det. Typisk har tjansen været delt mellem
følgende personer: Jepsen, Jørgen, Hen-
ning og Emil Møller som spillende træner.
Henning og undertegnede arbejder dog

ihærdigt på at finde en mere optimal løs-
ning til næste sæson. 

Resultatmæssigt har det umiddelbart også
været et fint 2022.

1. Holdet:Der overvintres på en 6. plads -
11 pts til førstepladsen og 7 pts til nedryk-
ningsstregen.

2. Holdet: Holdet sluttede lige nøjagtig
under stregen for ift. at komme i opryk-
ningsspillet til foråret – 1 pts var de fra.
Længe så det godt ud, men da det spidsede
allermest til gik det desværre galt – begge
de sidste to kampe blev tabt.

3. Holdet: Holdet sluttede på en 4. plads
ud af 12 hold, hvilket var nok til at der skal
spilles i oprykningsspillet i foråret. Lokal -
opgøret mod Ommel blev vundet i sikker
stil. Vi scorede dobbelt så mange mål som
dem på dagen (endte 2-1 til os :P).

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. 
Vi ses til et spændende år i 2023!

FODBOLD SENIOR JAKOB LEE JEPSEN

Din medspiller indenfor tryksager og grafiske løsninger...

B      1   S  

Nyt fra Senior-afdelingen

l Årets MIF’er:
EMIL KILDEGAARD

l Årets fighter/1-holdet:
MAGNUS GRYDEHØJ MIKKELSEN

l Årets 2. holdsspiller:
ANDREAS HANSEN

Årets pokal i senior-afd.

Pokaler 2022
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Torsdag d. 4. august 2022 var datoen for en
af de længere udebaneture – i pokalturne-
ringen, – jeg har været på med Marstal IF.
– Vi skulle møde Sædding Guldager, som
er beliggende lidt udenfor Esbjerg. Klub-
ben spiller til dagligt i Jyllandsserien, som
man oftest siger er stærkere end Fynsse-
rien. – Så der ventede os en svær opgave i
det jyske.

Turen til Sædding Guldager startede med,
at vi skulle med ÆrøXpressen kl. 13.30.
Ved færgelejet mødtes en lille håndfuld
spillere og ledere, samt 15-20 meget for-
ventningsfulde supporter. Der skal herfra
lyde en kæmpe tak, for den opbakning de
altid viser på de udebaneture, der bliver ar-
rangeret. En af de charmerende ting ved
at bo på en lille ø, er også nogle gange det
værste, er at vi er afhængige af vores fær-
ger. I vores tilfælde var vi presset på tiden
- i begge ender af kampen. For hvis alt fla-
skede sig, ankom vi ca. en time før kamp-
start, og vi kunne lige præcis nå færgen kl.
22.05 retur til Ærø. Men hvis kampen gik i
forlænget spilletid, ville vi ikke kunne nå
færgen. Ombord på færgen gik snakken
om vi nu kunne nå den sidste færge hjem,
eller om det blev med overnatning i
Svendborg, men uanset udfaldet var hu-
møret højt blandt spillerne og supporterne.
De fleste havde også tænkt på logistikken
og fundet et sted at sove i tilfælde af, at vi
ikke nåede færgen. 

Der skulle ikke gå længe før tidsplanen
skred, for da vi ramte motorvejen inde om-
kring Odense, sad vi i kø i en time, inden vi
kom forbi Odense. Hos de medrejsende
supporter var humøret dog stadig højt, da
vores buschauffør René Gjervig havde ri-
geligt proviant med. Henning og Per havde
travlt med at snakke med ligesindede i

Sædding om et nyt kamptidspunkt. Inden
kampen, får vi at vide i bussen, at der ikke
er tid til bad efter kampen. Inden vi når
stadion, får vi spillere klædt om i bussen så
vi er klar til at varme op med det samme vi
ankommer. Kampen ender som bekendt 2-
2, målscorer, Tobias Holm og Mikkel Jen-
sen. Hvilket resulterede i, at vi skulle i
forlænget spilletid. Der bliver ikke scoret
yderligere i den forlænget, så straffes-
parkskonkurrencen er en realitet, hvor vi
ender med at tabe 8-7 på straffe. Vi må
også erkende at vi på dagen møder et godt
hold, så selvom sejren er fortjent til Sæd-
ding/Guldager, så er det alligevel en ær-
gerlig måde at tabe på. Men skal der være
noget positivt at sige, når vi nu ikke kunne
nå færgen, var at vi kunne nå et bad efter
120 min. fodbold.  

Turen hjem, gik som de som oftest gør, vi
spillere sidder og snakker, reflektere over
kampen, samtidig med at vi får en tår øl.
Humøret var forholdsvis højt når man tæn-
ker på måden vi tabte på. Så der var stadig
plads til lidt værkstedshumor, eller om-
klædningsrumsjargon om man vil. Så turen
tilbage var hurtigt overstået. Da vi an-
kommer til Svendborg omkring midnat, og
bussen parkerer ved færgen, blev bussen
hurtig tømt. Nogle drog af sted til deres
overnatningsaftale, andre tog op i Frede-
riksgade og fik noget at spise og lidt til
ganen. Jeg tog op til Jakob Jepsen og Flem-
ming Haugegaard, som bor i Svendborg C,
her fik vi et par øl, samt spiste vores med-
bragte mad. Jeg drog tilbage mod bussen
på havnen, for at se om jeg ikke kunne få
lidt søvn, inden vi skulle med færgen kl.
6.05 næste dag. Som mange ved, sover man
ikke fantastisk i en bus. Men lidt søvn blev
det til inden vi kom ombord. 

Dagstur til Sædding/Guldager
Ombord på færgen, blev jeg ringet op af P4
Fyn, som ville høre om turen. - Tak til
Jakob Jepsen for at give mine kontaktop-
lysninger til Danmarks Radio, som gerne
ville interviewe mig live i radioen kl. 8.00.
Så der hvor jeg havde regnet med, at jeg
skulle sove videre på færgen, sad jeg nu og
blev smånervøs over at skulle live i ra-
dioen. Samtidig skulle jeg download en
app på telefonen som de bruger, når de in-
terviewer folk. Derudover havde jeg dem i
røret 4-5 gange, for nu at være sikker på at
teknikken virkede. I mellemtiden var jeg
ankommet til mit hjem på Halvejen, hvor
jeg fik vækket en forvirret kæreste, for at
fortælle, at jeg skulle live i P4 Fyn. Jo, tæt-

tere jeg kom på tidspunktet,hvor jeg skulle
interviewes, jo mere steg nervøsiteten,
kombineret med få timers søvn, det er ikke
den bedste cocktail. Men da interviewet
var i gang og dialogen kørte, glemte jeg alt
om dette, samt de lyttere der nu en gang
lyttede med. Så alt i alt en sjov oplevelse
at være live i radioen, selvom jeg da godt
kunne have valgt et andet tidspunkt, for in-
terviewet. Efter interviewet, stemplede jeg
ud, og gik ind og fik en lur. 

Tak for en god tur til dem der havde valgt
at bruge næsten et døgn på turen. Ærger-
ligt vi ikke kunne vinde. Men vi prøver
igen næste år.

Af PETER SYLVESTERSEN

AfANDERS POWER (BOYE OG HØKER) 

Lørdag den 8. oktober var en stor dag for
alle spillere i MIF’s seniorafdeling. Samt-
lige spillere fra de tre hold var mødt op på
stadion lørdag formiddag, hvor der senere
på dagen skulle være grisefest. 
Først skulle to kampe afvikles af tredje-
holdet og førsteholdet. Tredjeholdet tog
imod et af puljens tophold, Skårup, som de
overlegent udspillede 1-0. 
– Førsteholdet mødte SFB/Oure fra den
anden side af sundet, så der var lagt op til
»lokal«-opgør på den gode efterårsbane.
Kampen endte 3-1 efter tre guddommelige
Grydehøj-bombardementer. Svendborg
fik et enkelt heldigt mål efter, at en kaste-
vind havde blæst en fortryllende duft af
helstegt pattegris ind over banen, hvilket
resulterede i en voldsomt ukoncentreret
Peter Gynter, der ikke ænsede Svendborgs
angreb. Efter førsteholdet havde vasket
sig, kunne de tilslutte sig resten af senior-
afdelingen, som var godt i gang med at
tømme klubhuset for øl. Inden Jepsen

kunne gå i gang med beerpong, blev der
serveret helstegt pattegris, som var gav-
mildt sponsoreret af René Holm, og stor
tak for det - for den smagte godt! Efter
den overdådige middag forløb aftenen
som de fleste andre klubfester: med Carls-
bergspil og beerpong. I netop beerpong
forsøgte Jepsen at slå sin gamle rekord for
flest spil i træk, men nåede desværre kun
op på 17 spil, inden evnen til at spille vi-
dere ophørte. Alt i alt endnu en dejlig dag
og aften på stadion, som vi glæder os til
mange flere af i den kommende sæson.    

Grisebal i
Marstal-land
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Supporter indtog Jylland...
AfMIKKEL HANSEN OG MADS MØLLER

Datoen ramte d. 4 august og Mifs første-
hold tronede afsted mod det mørke Jyl-
land, for at møde sæddinge-guldager i en
svær kamp med håbet om at komme vi-
dere i pokalen. Der var arrangeret bustur,
med start fra ÆrøXpressen. I forvejen var
det varslet at der var en mindre chance for
at bussen muligvis ikke kunne nå den sid-
ste færge, hvis et vildt scenarie, som lød på
forlænget spilletid, hvis kampen endte uaf-
gjort og der så ovenikøbet kom lang kø på
motorvejen, men dette scenarie blev hur-
tigt slået hen, og folk tænkte det sker jo
aller…
Bussen var tæt på proppet af det gode

gamle MIF Ultras. Som allerede var i top-
humør, det vidste sig også rimeligt hurtigt,
da roligansene allerede havde svært ved at
få tømt ølblæren. Stemningen blev ikke
værre af at spillerbussen ramte ind i en
kæmpe kø på motorvejen, dog en mere be-
kymrende mine ved cheftræneren, som
måtte ringe til sæddinge-guldager for at få
rykket kampen 3 kvarter. Bussen blev hur-
tigt lavet til et omklædningsrum da spil-
lerne blev nødt til at klæde om for at
kunne få sølle 15 min. til at varme op i,
ifølge Tobias Holm, 14 min. for meget.
Efter lige lidt over 4 timers bustur med
stemningsbarometeret helt i top nåede
bussen et halvlåst klubhus. Busdøren åb-
nede og ud røg hele MIF Ultras og mands-
opdækkede bøgehækken. 
Cheftrænerens datter, assistenstræne-

rens tvillinger, Kristians Eriksens bedste
ven (Karoline Eriksen) og Mads Møller,
var taget med på turen for at støtte The
Young Gunz største kamp i karrieren (ind-
til videre). Det vidste sig hurtigt at havde
været en god beslutning, da en ellers altid
veltalende og selvtillidsfyldte Rasmus Ny-
mann var blevet gjort helt stum. Dagen

forinden pokalkampen havde Klub Acacie
været på sejltur med en afsluttende bade-
tur. Det blev ikke til meget badning eller
tale fra Nymanns side, da størstedelen af
turen gik med at stirre ned i det blanke
vand.  Busturen mindede meget om sejltu-
ren angående Nymanns stille humør, også
sjovt nok at prøve en tur i stilhed, mens
man sad ved siden af Nymann.
Hjemme på Ærø havde vores skole-

klasse arrangeret en forholdsvis vild fest,
alle var på. Så nu var det vigtigt at Marstal
lige hurtigt vandt og kom hurtigt ind i bus-
sen, så vi kunne komme hjem. Det var dog
et plaster på såret at Jakob Jepsen lovede
Mac Donalds og beerpong i hans ungkarl
lejlighed. 
Termometeret stod på 23 grader og

kampen blev fløjtet i gang. Ultrasne havde
slået lejer ovre ved Sæddings fans, da der
kun var en siddetribune.  
»KOM SÅ DE HVI’E« lød det genta-

gende gange overfra tribunerne, så under-
vejs i kampen kunne man blive helt i tvivl
om hvem der egentlig havde hjemmeba-
nefordelen. 
Kampen var en spændende affære, og

det stod hurtigt klart at Sædding-Guldager
var en rigtig svær modstander. Vi var pres-
set i store dele af kampen, og kramperne
begyndte at melde sig i stride strømme.
Efter en heroisk indsats fik vi klaret 2-2 i
ordinær spilletid. Dermed skete det utæn-
kelige; forlænget spillet og dermed ingen
sidste færge. Igen skulle der en heroisk ind-
sats til for at holde os inde i kampen, men
hvis der er noget vi kan, så er det at dø
med støvlerne på. Det holdt hårdt, men
stadig status quo efter 120 min, og dermed
straffesparkskonkurrence. – Før omtalte
Rasmus Nymann virkede rystende nervøs,
men fik alligevel fumlet et straffespark af-

sted. Straffesparket var relativt ringe og
målmanden fik pareret bolden, alligevel
endte det med at bolden trillede ind hvil-
ket resulterede i at Nymann udførte en ju-
belscene som selv Ronaldo ikke kunne
have udført bedre.
Desværre hjalp det lige lidt og de ellers

normalt ukyselige typer som Johan Jonge
og Magnus Grydehøj endte også med at
brænde, så Sædding/Guldager kunne
trække sig sejrrigt ud af opgøret. 
Hvor der oprindeligt var pres på tids-

planen, havde vi lige pludselig rigtig god
tid efter kampen, hvilket medførte lange
bade, bearbejdning af kampen og en øl
eller to i omklædningsrummet. 
Busturen var ganske hyggelig og der

blev drukket, snakket og hygget i vanlig
stil. Busturen stoppede hhv. ved MacDo-
nalds og havnen i Svendborg. Jepsen hop-
pede ud ved MacD (chok chok!) med et
par af sine tro unge væbnere (Katrine
Hansen og Karoline Eriksen) her fik de
købt stort set alting på hele menukortet.
Til tider kan den normalt så ellers kon-
tante og bramfri Jakob Jepsen faktisk godt
udvise en helt menneskelig side. Så han
havde inviteret til MacD ædegilde / Beer-
pong afterparty i sin lejlighed på torvet.
Derudover kunne det heller ikke være an-
derledes end at Jepsen også var så venlig
at give logi til alle dem der havde planlagt
færgen hjem. 
Pludselig var der er vidst tryk på gamer-

hybelen på Torvet, og afterpartyet bestod
af følgende: Jepsen, Flemming, Henning,
Katrine Hansen, Mikkel Hansen, Nymann,
Bin, E, Karoline Eriksen, Mads Møller og
Peter Sylvestersen. Der blev hygget og ne-
derlaget blev bearbejdet på bedste MIF-
vis.
Efter et par bajere, og et par mirakuløse

sejre i Beerpong til Karoline og Katrine så
var det tid til at gå til køjs. Henning og Jep-
sen skulle på arbejde på skolen næste dag,
så der var bestilt færge til 6.05. På trods af
en lang og udmattende dag så var det ikke
så nemt at få ro i hytten. Vi nævner ingen

navne, men især to personer, hvoraf den
ene er af asiatisk afstamning og den anden
har en bror der hedder Kristian Eriksen
blev simpelthen ved at knævre i et væk. Til
sidst var Katrine Hansen så gal og træt at
hun måtte true de andre urolige typer på
livet, hvilket endelig medførte lidt ro.
Pga. pres på sovepladser så medførte det

at der lige nøjagtig ikke var en seng, sofa
eller madrasse til en person. Den ene per-
son endte med at være den velopdragne
vært Jakob Jepsen, som ofrede sig og måtte
tage til takke med at sove i en stor klap-
ud-lænestol. Selvom vi alle var trætte efter
en lang dag og skulle mega tidligt op med
færgen, så var det intet problem at komme
op til tiden. Hele hytten blev nemlig væk-
ket af et smertesbrøl ovre fra lænestolen,
på trods af at Jepsen kun havde siddet og
plapret løs på bænken til gårsdagens kamp
så vågnede han med krampe i det ene ben,
det sammensat med den lidt dybe lænestol
gjorde at Jepsen lå og skreg som en vinge-
skudt strandet hvalros. Jeg (Mads Møller)
var dog snarrådig og sprang op fra min ma-
drasse og sørgede for at rette krampen ud
hos den stakkels vært. Redningsaktionen
var en succes, Jepsen overlevede og vi
nåede færgen efter en god oplevelse.

Husk at støtte 

MIFs sponsorer og 

samarbejdspartnere.

De er uundværlige

for fodboldsporten 

på Ærø!
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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

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

Hjælp til selvhjælp
 – støt vore sponsorer!

Biografvej 4-6 · 5985 Søby
Tlf. 62 58 12 64

Åbent alle ugens dag kl. 08.00-19.00

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

Af SØREN DALHEDE aka Stiften

Sæsonens vinterpause blev som vanligt
markeret med klubbens berømte aktivfest.
Det er efterhånden blevet en tradition for
os fodboldspillere, at starte denne dag med
at samles tidlig eftermiddag og derfra
udøve diverse aktiviteter og konkurrencer.
I år var det manden der altid stiller op når
der skal planlægges sociale sammenkom-
ster, Emil Kildegård, der stod for arrange-
mentet. Vi mødte alle ind i klubhuset kl.
14.00, hvilket var et meget passende tids-
punkt i og med at det var J-dag aftenen
forinden (hvilket siger hvor meget om at
Emil Kildegård kender sit publikum når
han skal planlægge). Vi blev hurtigt delt
ind i tre hold, som vi skulle konkurrere i
resten af eftermiddagen, hvor efter der
ville være straf til det tabende hold senere
på aftenen. 

Vi lagde roligt ud med den første aktivitet
hvor hvert hold skulle sende en op og i
hemmelighed skrive ti dyr på et stykke
papir. En nem og rolig start for alle, skulle
man tro. En af de unge drenge der ellers
til dagligt studerer, og endda sammen med
cheftrænerens datter, på handelsgymnasiet
formåede kun at tælle til ni dyr i stedet for
ti. Hvilket gjorde at det senere tabende
hold allerede var bagud fra start. 

En af de mere iøjnefaldende aktiviteter
var da hvert hold gik i hvert deres om-
klædningsrum med en spand og en trim-
mer. »Saml mest muligt hår i spanden på 5
minutter«, lød opgaven. Igen en simpel op-
gave fra mesterhjernen Emil Kildegård.
Fra alle tænkelige steder på kroppen blev
der ofret hår, som ellers var tiltænkt at

skulle bruges igennem en energikriseramt
vinter. Men så længe det er i holdets tje-
neste er det jo et glædeligt offer. Dog var
der blot en enkelt der var modig/dum nok
til at ofre håret på hovedet, nemlig assi-
stenttrænerens søn, der kom ud fra om-
klædningsrummet med den skæveste
sideskilling man længe eller nogensinde
har set.

Eftermiddagen blev afsluttet udendørs
med en omgang krolf, hvorefter folket
igen gik i omklædningsrummet hvor der
var musik, badebajer, god stemning og der
blev gjort klar til selve festen. 

Et stort lyspunkt ved årets aktivfest var at
se at en gruppe gymnastikkvinder havde
valgt at deltage i festen. Hvilket også blev
markeret af cheftræner Per Juel i sin tale
hvor han lagde vægt på, at aktivfesten ikke
er en fodbold fest, men en foreningsfest.
Så lad os gerne forsætte den udvikling
næste år. 

Aftenen forløb som vanligt med Lenes
fremragende mad, prisuddelinger, taler,
quiz, lege og en god omgang øl til dem der
nu havde lyst til det. Specielt sidstnævnte
kom til udtryk i den efterhånden faste ak-
tivitet, beerpong. Her var sportsdirektør
Jakob Jepsen fast inventar i sin iver efter
at vinde mod alle til festen i hans søgen på
at »be the very best, like no one ever was«.
Hele fodbold senior afdelingen takker alle
til festen, Lene og Henning for endnu en
fantastisk og hyggelig aktivfest, vi håber at
se alle igen næste år.

Tak for i år.

AKTIVFESTEN 22 - SENIOR

Diverse aktiviteter og konkurrencer
inden aftnens aktivfest
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1. Hvem bruger længst tid foran spejlet i omklædningsrummet? 
Søren Dalhede bruger altid god tid på krøllerne. 

2. Hvem er mest madglad i truppen?
Mathias Grydehøj.

3. Hvem er den langsomste i truppen?
Flemming Haugegaard.

4. Hvad er det tyndeste afbud du har oplevet?
Dog ikke tyndt, men Johan der pludselig ikke dukkede op til kamp i TPI pga.
vanvidsdruk til en fødselsdag i Ommel aftenen før.

5. Hvem i truppen er den dårligste taber?
Nicolaj Grydehøj.

6. Hvem i truppen er den dårligste vinder?
Chris Rasmussen.

7. Hvem i truppen er den største teamplayer?
Mike Flindt Andersen.

8. Hvem er den største pral’røv?
Jakob Jepsen.

9. Hvem i truppen er den største egoist?
Jeg synes heldigvis ikke, at vi har nogle egoister.

10. Hvem har den bedste humor i truppen?
Anders Høker.

11. Hvem i truppen skyder hårdest?
Mig selv.

12. Hvem i truppen ville du vælge til at sparke det afgørende straffespark?
Tobias Holm, ingen tvivl,

13. Hvad er din største oplevelse som MIF-træner / MIF-spiller?
At spille 2-2 mod AGF i pokalturneringen i 2019 og endda score til 2-0.

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.
Thorkild Kristensen, – jeg har hørt meget om Thorkilds spillerkarriere, og jeg ville

gerne se, hvordan han har kunne overløbe alle og enhver (også sin søn Morten), selv
da han kom op i alderen. Altid et godt menneske uden for banen og omkring holdet. 

15. Hvem er det største brokkehoved i truppen?
Mathias Grydehøj.

16. Hvem er den største primadonna i truppen?
Søren Dalhede.

17. Favorit-træner?
José Mourinho. 

18. Hvem er den største bisse i truppen?
Flemming Haugegaard.

19. Beskriv det bedste MIF mål du har oplevet live?
Jens Kildegård i Danmarksserien, der driver bolden fra egen banehalvdel i det 85.
minut til B1909’s felt og hamrer den ind til 1-0, hvor vi vinder og får vendt en stime
på en 8-10 kampe med nederlag.

20. Favorit fodboldspiller? 
Santi Cazorla.

21. Hvem er den bedste fodboldspiller, du har spillet sammen med? 
Tobias Holm.

Navn: Magnus Grydehøj Mikkelsen
Alder: 23 år
Tilknytning til MIF: Forsvarsspiller på førsteholdet
Profession: Ingen
Hobby: Landbrug

Kongensgade 33 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 14 07
www.sportigan.dk · mail:aeroe@sportigan.dk

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 Select
lavet en klubaftale 
der betyder:
KUN medlemmer
af MIF får 20%
på udvalgte
Select produkter.

Spørgsmål til 
»mod nye mål«



I sidste nummer af »Mod Nye Mål« blev MIFs første medlemsblad »MIF-Posten«
omtalt. Mif-Posten havde sin periode i årene 1966-1970, hvor de primære personer
bagved var Ebbe Skærning, Andy Jørgensen og Mogens »Mosjø« Pedersen.

Senere kom MIF-Information i en kortere perioden i årene 1977-1980. – De første 2
år var det primært Leif Knudsen, Jens Chr. Nielsen, Bjarne Skov og undertegnede
der var ophavsmændene. – Christen Teglbjærg (Dorthes far) overtog »redaktionen« de
2 sidste år.

Herefter skulle der gå 13 år inden nuværende blad blev startet op. Leif Knudsen med
stor hjælp fra Jens Chr. Nielsen startede bladet »Mod Nye Mål«, hvor første blad så da-
gens lys i april 1993. Faktisk samme år som Fodboldskolen startede. Det vil sige at
begge i år har eksisteret i 30 år. Bladet var de første år koncentreret omkring fodbol-
den, men blev senere udvidet til hele foreningen.

Senere overtog Axel Jacobsen redaktørrollen og for nuværende er det foreningens
formand Maria og Jakob Jepsen der skriver og indsamler stof til bladet. I alle årene har
Polar stået for det tekniske omkring opsætning af bladet, som virkelig har et indby-
dende design og nu endda i farver!!!

Her gengives den første leder i aprilnummeret fra 1993 under overskriften:

»En ny start for Marstal IF
Kære læser!
Vi har herved fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 1993 – en sæson, der
står i de mange nye initiativers tegn.

Bladet her er bare ét tiltag, men en række projekter for ikke mindst foreningens unge
medlemmer ventes langsomt at følge efter: fodboldskole, prøver i teknisk træning, ak-
tivitetsdage, fodboldrejser og forskellige arrangementer i klubhus.

Det ligger naturligvis såvel fodbold senior som ungdomsudvalget meget på sinde, at
foreningens hold får gode placeringer i 1993. Herre serie 2 og 4 skal helst blive i deres
rækker (…eller rykke op?), og kvinderne skal gerne beholde deres status af fynsse-
riehold. Ungdomsholdene må tilsvarende gerne vise, hvad de duer til, men her er
mange ting endnu i deres vorden. 

Udvalget satser på at vende flere års tilbagegang i medlemstallet til fremgang, at styrke
trænerne i deres uddannelse og siden høste frugterne på resultatsiden.

»Fra gam
le 

dage«
Af HENRIK BAY LARSEN
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Uden trivsel kommer der imidlertid ikke resultater. Derfor vil vi også forbedre indsat-
sen med henblik på at få alle, unge som gamle spillere, drenge som piger, forældre og
publikum, til at føle sig velkomne i klubben. Ikke mindst de nye medlemmer skal der
tages godt imod.

Endelig skal der på dette sted lyde en stor tak til annoncørerne. De sikrer ikke bare bla-
dets udgivelse, men hjælper tillige med at holde et fortsat højt niveau i fodboldafde-
lingen. Vi tror, bladet kan bidrage til et indtryk af, hvor meget der egentlig rører sig, og
hvor bredt, foreningen faktisk favner.

Vi skal også bringe en hilsen for formanden for fodbold senior, Kurt Andersen. Han
udtrykker sin taknemlighed over ikke bare annoncerne, men også over den støtte, der
tilgår foreningen af rekvisitter, bandereklamer på stadion og gaver til bankospil. Og så
har han et forfængeligt håb om at det gode samarbejde må fortsætte.

Vi ønsker alle en god sæson.«

Intet navn på »forfatteren«, men denne leder er skrevet af enten Jens Chr Nielsen eller
Leif Knudsen.

Her bringes også en liste over bestyrelse og fodboldledere i 1993:
Bestyrelsen: Formand Gert Eriksen, næstformand Keld Rasmussen, kasserer Grethe
Jacobsen, sekretær Jan Mortensen, gymnastik Hanne Jensen, badminton Alvin Ras-
mussen, fodbold ungdom Annette Pedersen, fodbold senior Kurt Andersen.
Fodbold seniorudvalg: Kurt Andersen, Linda Thomsen, Willy Ravn, Ulla Møller.
Fodbold ungdom: Annette Pedersen, Henrik Bay Larsen, Leif Knudsen, Carlo Klav-
sen, Ole Petersen.
Trænere/holdledere:
Dame Fynsserie: ingen opført (det må være Leif Knudsen!?)
Herre serie 2: Gert Eriksen, Leon Eriksen.
Herre serie 4: Jens Chr Nielsen, Knud Erik Eschen.
Herre serie 5: Palle Friis, Kim Larsen.
Old Boys: Henrik Bay Larsen.
Herre junior: Kenneth Johansen, Flemming Pii.
Drenge: Per Andersen, Rene Nielsen.
Lilleput: Leif Knudsen, Linda Thomsen.
Miniput: Carlo Klavsen, Jens Chr Nielsen.
Piger og lilleput piger: Annette Pedersen.
Mikroput: Hans J. Eriksen og Eivind Larsen.
Klubhuset: Aase og Knud Larsen.

Det var ordene for denne gang!
Dog skal tilføjes! 

Det er forsat min agt at alle disse gamle 
medlemsblade skal ind på MIFs hjemmeside.

Hvis nogen ligger inde med noget
– så sig endelig til! 
Kontaktoplysninger: 
Henrik Bay Larsen, 
mail: hebla@tdcadsl.dk 
– sms 61743286
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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

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
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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 2022. 

Der kan fremhæves følgende:
• Veloverstået Grollebold med efterføl-
gende spisning i Grolleteltet.
• Flot fremmøde i sensommer og efterår.
• Kamp i den evige Øhavsturnering mod
Bagenkop dagen efter Bierfesten i hal-
len.

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

pryglet ganske eftertrykkeligt fra start til
slut. Banerne var hårde af tørken, benene
var stive og der var i det hele taget meget
galt fra starten af! …og derfra gik det så
ned af bakke. 
Vi havde ellers atter fået etableret os

fint med en større transportabel bar fra
Benjamin 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 som vanligt fik en rig-
tig hyggelig aften.
Igennem sensommeren og efterår har vi

haft et fint fremmøde af spillere, nye som
gamle. Banernes tilstand var præget af den
lange tørke og man kan roligt sige at spil-
lerne har kunnet mærke de hårde forhold
i ryg og ben. Der bliver gået til sagen med
blandet tempo, men alle yder deres og har

nogen hyggelige
timer sammen. Vi
er ca. 16-18 frem-
mødte spillere til
mandagstræningen
i gennemsnit. 
Tak til Lene og Henning for service i

klubhus og kiosk, det er meget værdsat af
alle spillere!

Efteråret kom med regn og blødere baner.
En enkelt træning blev afbrudt efter 1.
halvleg, da der trak alvorlig torden op over
os, men det må også siges at være det mest
dramatiske, der er sket på banerne dette
efterår, hvor der er spillet fair og med re-
lativt lige hold. 
I uge 42 var endnu engang oktoberfest

i Ærøhallen, hvor oldboysspillerne var re-
præsenteret ved de forskellige borde. –
Også på denne bane blev der udvist en
ihærdighed og gåpåmod, der kunne frem-
kalde panderynker hos formanden, da der
skulle spilles Øhavsturnering mod Bagen-
kop dagen efter. Bagenkop var særdeles
velrepræsenteret til Ølfesten med 27 frem-
mødte! Det skulle vise sig at give pote
dagen efter…
De tyske traditioners indvirkning på

oldboystruppen var da også ret markante
dagen derpå. Formanden måtte konsta-
tere, at vi enten skulle have været flere til
festen til at forsøge at fordele dagens ef-
terfølgende smerte på, eller at vi helt
skulle have holdt hos væk fra festen. Det
sidste råd er nok det fornuftens stemme
ville have anført, hvis den ellers var blevet
hørt fredag aften. Det blev den bare ikke. 

Sydbank
Kirkestræde 17
5960 Marstal
Tlf. 74 37 91 20 

Læs mere på 
sydbank.dk

Åbningstider
Tirsdag kl. 11.30-12.30
Torsdag kl. 11.30-12.30

Sydbank Direkte  
Tlf. 70 10 78 79 
Åbent alle dage 8-20 
– også i weekenden
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Erik: Tlf. 40 33 39 88



Selv om vores venner fra Bagenkop
havde gjort deres pligt og lidt mere til fe-
sten aftenen forinden kom de bedst fra
start. Man kan roligt konstatere at vores
ærede modstandere er godt sammenspil-
lede, qua deres ugentlige turneringskamp,
og det kom dem til gode denne lørdag og
gæsterne var foran med en enkelt mål efter
første halvleg. Kampen var pænt og lige
spillet men på trods af et vedholdende pres
fra vores side blev det ikke omsat til mål,
dette til trods for at vi havde erfarne kæm-
per som Steen og Tage helt i front. Vi var
ellers i helt nye spillertrøjer fra Rise Spa-
rekasse, men ikke engang det hjalp. For-
manden må nok konstatere at det ikke er
sparekassens skyld, om end det ville være
dejligt at fralægge sig ansvaret. STOR tak
til Rise Sparekasse for de nye trøjer.
Men ak, ret skal være ret og kampen

endte med en to-måls-sejr til vores gæster.
Vi må erkende at det var velfortjent, men
vi satser på at der kommer Ærøsk jord
under det voluminøse trofæ til foråret,
hvor vi nok gæster naboøen som vanligt.
I skrivende stund venter ærteturnerin-

gens start på lørdag. Det betyder at vi kan
spare det dyre el til lamperne og spille i
dagslys. Ifølge formandens prognoser for-

ventes turneringen ikke obstrueret af Co-
rona eller lignende udefrakommende be-
givenheder i år. 
Formanden har i månedsvis arbejdet

hårdt med at sætte holdene.
Han har sammenholdt årets indsats på

grønsværen for de enkelte med tørnepla-
ner for de søfarende spillere, runde fød-
selsdage for alle familiemedlemmer for
samtlige deltagere, tendenser for latente
skader, vandstand, solhøjde og lignende
for at stille de mest fair hold til årets tur-
nering. Et kæmpe arbejde, der sjældent på-
skønnes af det tabende hold ved
turneringens slutning.
Afslutningsvist skal det bemærkes, at

der altid er noget festligt eller fornuftigt i
kikkerten som oldboysspiller:
Forude venter resten af ærteturnerin-

gen, den altid populære julefrokost med ål
fra Benjamin Benhakas ruser, nytårsbold,
forårets generalforsamling med allerede
planlagt genvalg til formanden, sport på
noget under mellemniveau, sidestik og
godt ikke mindst kammeratskab.
God jul og godt nytår fra Oldboysholdet

til bladets læsere.

Med venlig hilsen
FORMANDEN
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Siden sidst
Af JAN LAURSEN

l – Freddy og Polar mangler opråbere,
hjælpere til tirsdagens bankospil i MIFs
klubhus. Hvis det skulle have din inter-
esse, så kontakt dem. 

l Marstal IFs Fynseriemandskab spillede
sidste hjemmekamp mod Dalum IF.
Uheldigvis fik linjevogteren i 2. halvleg
en fiberskade i læggen. Heldigvis var
tidligere superliga dommer Claus Bo
Larsen på lægterne og kunne overtage
flaget. Vibeke og Claus søn spillede på
Dalum holdet, men som den sports-
mand Claus er, lod han sig ikke anfægte
af det.

l SELECT - ny sponsor i MIF. Når klub-
bens seje spillere klæder sig på til kamp
eller køber tøj i Sportigan, Marstal, så
bliver de iført fedt tøj fra Select Sport
Danmark - fordi det er nemlig klubbens
tøj- og boldsponsor, og dem er vi glade
for!

l Se de mange tilbud i butikken eller i
klubhusets kantine.

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.

l Flemming Haugegaard, ja det er min søn.
I en 3. holds kamp blev han udvist i det
90. tyvende minut for brok, hvilket udlø-
ste 2 spilledags karantæne. Mod dumhed
kæmper selv guderne forgæves. Efter ud-
stået karantæne var han  igen på hold-
kortet på hjemmebane mod Stjernen.
Flemming havde åbenbart haft godt af
pausen for i kampen scorede han 5 mål.

l En undskyldning skal herfra lyde til Fa-
milien Grydehøj fra stadionspeakeren. I
kampen mod Dalum kom underteg-
nede til at sige det var en Grydehøj der
scorede. Det var selvfølgelig Nicolaj
Grydehøj der scorede. Grydehøj er ikke
en massebetegnelse, men i dette tilfælde
4 fantastiske fodboldspillere.
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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

I forbindelse med fynsseriekamp, har vi efterhånden udviklet en ri-
melig fast struktur. 
Holdet sættes til torsdags-træningen, hvor spillerne får besked om

mødetid mm. 
Vi har en aftale om at informere om afbud i så god tid som muligt,

så det er yderst sjældent at der skal ændres på truppen ift. det vi har
besluttet os for torsdag. 
Inden kamp bestræber jeg mig altid på at se modstanderholdet

spille, så vi kan være så godt forberedt som muligt. Skulle der være
spillere som vi tiltænker helt særlige, eller anderledes roller end de er
vant til, så forberedes de på dette til torsdagens træning. Vi forsøger
altid at tilpasse vores tilgang efter modstandernes styrker og svag-
heder. Af og til er der også træningsøvelser om torsdagen, som er
helt specifikt målrettet weekendens kamp. 

Vi mødes altid senest en time før kampstart, selvom det kan knibe
lidt for enkelte at overholde dette. Her taler vi det taktiske oplæg igen-
nem. Undervejs i kampene har vi altid en dialog om justeringer og evt.
ændringer. Ofte bruges pausen på justeringer, samt på at høre spil-
lernes oplevelser inden på banen. Vi prioriterer dialog højt, da vi ikke
altid har samme oplevelse udefra, som spillerne har inde på banen.
Lige netop denne del har vi ret gode erfaringer med, omend vi dog
ikke altid er enige med spillerne.
Efter kampene evaluerer vi kort i omklædningsrummet. Det er selv-

sagt altid lidt nemmere når vi har vundet, og stemningen er god. Som
regel er spillerne ret gode til at selv at udpege hvad der lykkedes, og
hvad der evt. ikke fungerede. 
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p - Hvordan gør vi ...
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VEO - Vi er så heldige, at vi har muligheden for at optage
vores kampe på VEO kameraet. Disse optagelser bruger
vi til at klippe særligt gode, og mindre gode aktioner fra
kampene ud. Disse klip sendes så ud til spillerne i en luk-
ket facebookgruppe. I gruppen er der en gensidig aftale,
om at disse klip kun har til formål at forbedre os, og aldrig
til at udstille nogen. Det er enormt lærerigt og brugbart
med denne mulighed, både for spillere og trænerteam. Et
meget godt eksempel er kampen i Fjordager. Jeg kørte
derfra med et indtryk af, at vi havde spillet en dårlig kamp,
og at vi ikke overholdte vores aftaler godt nok. Efter at
have set videoen ændrede jeg dog denne opfattelse, og
kunne så skrive følgende i vores gruppe: 

Vi spiller egentlig en fornuftig kamp. Langt bedre end
jeg egentlig havde indtryk af derinde. Vi kunne/burde
måske forhindre et eller to af deres mål, men burde jo
selv have scoret et par stykker også. Faktisk er det ret
utroligt, at vi ikke selv får scoret i første halvleg. Alt i alt
spiller vi en ret god kamp, men ikke meget går vores vej.
Det udligner sig forhåbentligt i løbet af af en hel sæson.
Jeg er ikke så frustreret, som da vi kørte hjem fra Fjor-
dager. 

Et andet eksempel er dette, her er der sakset en enkelt
situation ud, hvor vi lykkes med noget af det vi har træ-
net:

Efter hver kamp lægges et link ud med de udvalgte klip. Sammen med linket følger et
dokument med kort beskrivelse af de situationer, som vi har udvalgt. Så går spillerne
selv ind og ser disse link. Har de kommentarer, så skriver de til mig, eller vi vender det
til træning. Det er noget tidskrævende, men samtidig er det virkelig noget der kan flytte
os i den rigtige retning. Her er et lille udpluk fra et af dokumenterne:

Lidt nørdet måske, men vi tror på at det virkelig er noget der
kan forbedre os, og undgå at vi begår de samme fejl, uden at
lære af det. Ligesom vi også kan vise spillerne helt tydeligt,
når noget lykkedes.

Med venlig hilsen
PER JUEL
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Er man gymnast og går på mixholdet vil man en gang i
måneden, blive udfordret på hvad der er ens normale træ-
ningstøj. Vi bytter tights og t-shirts ud med pyjamasser,
banankostumer, Beyonce outfits osv. Temaet bliver først
afsløret en uge før træningen, så man er nødt til at være
kreativ for at nå at finde udklædning der passer. Ligeledes
byttes den normale træning ud med lege, danse, hjernev-
ridere, ekstra hygge og musik der passer til temaet. Den
røde tråd i aktiviteterne på træningsprogrammet er te-
maet. Så har vi fx Nik og Jay tema, vil man kunne forvente
sten saks papir med seje håndtegn og en masse danse med
fokus på at overdrive sit selvfede udtryk, og selvfølgelig
nogle vilde hiphop-kostumer der ligner noget fra 00’erne.

De skønne gymnaster og dansere går all in på hele kon-
ceptet og håber selvfølgelig på at blive kåret som vinder
for træningens bedste udklædning, og få vandrepokalen
med hjem.

Det bliver spændende at se hvad de næste temaer ender
ud i af sjove udklædninger og aktiviteter. Tematrænin-
gerne ligger altid den første torsdag i hver måned. Vil man
følge med i hvad der sker til træningerne, kan man følge
gymnastikafdelingen @mifgymnastik på Instagram.

GYMNASTIK BIRTE SEIER GRØNNE
GYMNASTIKUDVALGET

Nyt fra Gymnastik-afd.
Af BIRTE SEIER GRØNNE

I løbet af sommeren og lige inden sæson-
start havde vi den glæde, at nye instruktø-
rer meldte sig på banen, så vi startede
sæsonen med at have hold for alle aldre
bortset fra børn fra 0. og 1. klasse. Vi mang-
ler stadig instruktør til disse. Holdet med
børn fra 2.-4. klasse måtte desværre afly-
ses, da for få børn mødte op. Og da vi ikke
havde annonceret hold for yngste skolee-
lever, havde de jo fundet andet at gå til.
Det er en skam, men der er mange til-

bud og vi er flere foreninger om at tilbyde
gymnastik til den aldersgruppe.
Bortset fra de 5 årgange børn, er alle

vores hold i gang igen og med stor tilslut-
ning på de fleste hold.
Vores seniordansere er atter i gang, det

er vi så glade for og de er ret mange på hol-
det i år, så det er en større fornøjelse og
glæde at være med.

Kursus i Vejen Idrætscenter
Lørdag den 19. november var vi 9 trænere,
hjælpetrænere og jeg som bestyrelsesmed-
lem, på inspirationskursus i Vejen Idræts-
center. Dejlig oplevelse at være af sted
sammen som forening og alle fik noget
hjem. Der var noget for alle, redskaber til
de yngste på forældre/barn hold, dans for
de seje piger, håndredskaber med ver-
densholdet, de første sammensatte spring,
funky yoga, involvering og engagement,
stærk med bælter og elastikker, ja mulig-
hederne var mange, dette var blot nogle af
de tilbud vi havde valgt. Vi nød også et un-
derholdende foredrag med verdensholdet.
Flere instruktører har også været af sted

i løbet af efteråret på andre kurser for at
få ny inspiration og dygtiggøre sig.
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. 

Tematræninger 
(8. klasse til 3. HF)
AfAMALIE MIKKELSEN
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Så er gymnastiksæsonen godt i gang, og det er vi også på foræl-
dre/bedsteforældre/barn holdet.

Vi har i skrivende stund været af sted ca. 10 gange.

Selvom det er om eftermiddagen og meget tæt på aftensmaden,
er det nogle glade og livlige børn der møder. Der er ingen tvivl
om, at det er redskaberne, de glæder sig mest til, med de er også
gode, når vi skal synge sange eller danse og løbe til musikken.

I år danser vi til Børste fra Minisjang. Det skaber stor glæde ved
de fleste af børnene.

Det er mit første år som træner efter mere end 16 års pause
fra gymnastikken. Det er også første gang jeg træner et foræl-
dre/bedsteforældre/barn hold. Det er en stor udfordring, som
også er sjov og hyggelig.

Heldigvis er der nogle fantastiske forældre/bedsteforældre, der
altid er klar på at hjælpe. Derudover får jeg også hjælp fra 2 fan-
tastiske piger, som virkelig brænder for gymnastikken og som
er super dygtige til at give de små en ekstra hånd, når balancen
kniber eller det bliver for højt.

Det er en fornøjelse af få lov at træne holdet og jeg glæder mig
hver uge til det bliver onsdag.

De yngste 
gymnaster
Af
KATRINE FRIBORG
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FODBOLD UNGDOM HENNING HANSEN
UNGDOMSUDVALGET

AfHENNING HANSEN

Flere kampe og flere hold
Målet før sommerferien var at flere ung-
domsspillere skulle spille kampe. Det er
lykkedes og med et flot stævne for vores
u12 drengehold på hjemmebane, hvor U11
drengeholdet også fik testet sit niveau.
Kampe er med til at udvikle drengene og
dyrke holdfællesskabet - specielt rejserne
til Fyn/Langeland styrker fællesskabet.

U15 drengene vinder a-rækken - hvor vi
tidligere har haft en meget smal trup på
det ældste drengehold, har efteråret været
helt anderledes. Hele 21 spillere har været

med, 4 af dem har spillet alle 10 kampe -
Mange af spillerne har været et år yngre
end spillerne på modstander holdene. 

Poderne er startet igen. Vi kan med glæde
konstaterer at vi igen tilbyder fodbold for
de yngste. Træningen er en blanding af leg,
motoriske- og boldøvelser. Børnene har
hver sin bold.‘
Så er du fyldt 4 år og har lyst til at lære lidt
om, hvad fodbold er for noget, så er Sand-
kassefodbold måske noget for dig. Både
drenge og piger er velkommen. På Sand-
kassefodbold laver vi mange sjove ting
med en bold. 

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

           

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!

U15 drenge - vinder a-rækken
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Vi er nogle piger, der går til fodbold fra 6.-
10. klasse. 
Til fodbold har vi det megasjovt og hyg-

geligt. Man kan ikke gå fra en træning
uden at have grint mindst 5 gange. Vi får
lov til at lave nogle hyggeaftner, som da vi
var ude at bowle i Ærø bowlinghal. Jesper
havde gjort nogle baner klar med et par
lækkerier. Vores træner Jakob sagde fra
starten, at hvis der var nogle, der vandt
over ham i bowling, gav han lige hvad man
ville have fra klubhuset. Men han skulle
nok havde haft børnebander på, fordi han
blev nødt til at give slik til de fleste. Efter

bowling tog vi til klubhuset, hvor Lene
havde lavet lækkert mad til os, og en masse
hygge. Vi spillede brætspil og havde det
sjovt. 
Vi piger er virkelig glade for vores træ-

nere Lotte og Jakob, som gider at træne os
i al slags vejr. Selvom det øsregner, er de
der og får os til at have en fest hver gang.
Desværre er vi blevet nødt til at trække

vores hold fra turneringen, da vi har mistet
en del spillere til uddannelse, efterskoler
mm. Vi håber på, at der kommer flere spil-
lere igen til foråret, så vi igen kan få en
masse hyggelige, sjove og lærerige stunder.

FODBOLD - PIGER
6.-10. klasse
AfMILLEWULLE

SALONEN

Kirkestræde 9 (Gågaden - overfor kirken)
Marstal . Tlf. 62 53 11 28

• LuKKeT MANdAg og LØrdAg •

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Tlf. 62 53 10 60
Kirkestræde 13 - Marstal

UNDERTØJ • BUKSER • NEDERDELE
KJOLER • JAKKER • STRIK
SKJORTEBLUSER • OVERTØJ

HUER • HANDSKER • STRØMPER

Kopa Radio & TV Center ApS
Kongensgade 31 – Marstal 

Tlf. 62 53 15 00

 
       

 
  

Statsautoriseret Revisionsselskab

Revision • Skat • Consulting
Corparate • Finance

ærøskøbing Havn 7
5970 ærøskøbing . Tlf. 63 14 69 50
www.deloitte.dk

Medlem  af
deloitte Touche Tohmatsu

Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing 
62 58 13 13 (TURIST)
Reberbanen 58 · 5960 Marstal 
62 53 10 10 (RUTE)
info@jesperbus.dk

ÆRØ TURISTFART

l KØRER OGSÅ MED MIF/RSI
l KØRSEL I IND- OG UDLAND

Hjælp til selvhjælp
 – støt vore sponsorer!

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

El-installationer • Salg & service af hårde hvidevarer
Køleanlæg • Sikrings- og data-installationer 

Belysning • Energioptimering • VE-installatør
Salg og service af alle typer varmepumper

Vagttelefon +45 24 45 59 60
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Fodboldskolen 
2022

I år har været et vildt år, der mødte 106 deltagere op til fodboldskole, der var mange nye
ansigter. Man kunne se glæden bare spruttede ud af dem. Det sædvanlige træner-crew var
som altid klar til en god uge, med alle de unge mennesker. I år var de dog så heldige at
have den nye generation af lovende træner talenter med til at hjælpe dem; Nanna Juel,
Mads Møller, Mikkel Hansen, Karoline Eriksen, Katrine Hansen og Kaya Veitl Meier. Vi
havde mange glade børn, som blev udfordret, i bla. fodboldgolf, snickerscup, oppustelig
bane, fodtennis og straffespark. Lenes sportsboller var som altid meget populærere i pau-
sen. På trods af hedebølge onsdag, klarede børnene det meget flot. Vi fik holdt lidt flere
pauser, og drukket godt med vand.
Sjov og show om fredagen var et hit, børnene var klar på aktiviteterne rundt omkring

på opvisningsbanen. Normalt består sjov og show af nogle faste og traditionelle aktivi-
teter, men i år var der lagt en ny aktivitet ind, af en af de nye trænere. Trænerne var min-
dre imponeret over den end ungerne. Ungerne skulle skyde en spand fyldt med vand
ned, som så røg ud over trænerne☹☺
Hver dag efter børnene var taget hjem, havde trænerne lidt konkurrencer med skud

på mål, overligger, ramme tættest på midten. Det var som regel de gamle mod de unge,
de unge kørte selvfølgelig med klatten. Familien Jonge var så søde at lægge hus til en af
vores aftener, så vi fik lækker mad serveret på terrassen. Senere på ugen var der træner
fest hvor der blev lavet konkurrencer, holdt taler, sunget sange og spillet beer pong. John
der ellers plejer at trylle med hans helt eget skud, kunne ikke ramme noget som helst.
Hvilket resulterede i at han måtte forlade festen voldsomt slukøret og skuffet.
Vi håber at se jer alle og gerne flere næste år så vi kan få endnu en fantastisk fod-

boldskole.

Skrevet af de meget 
tålmodige assistent-trænere 
KATRINE HANSEN OG

KAROLINE ERIKSEN
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36 Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer! 37Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

Grollefest 2022

Løb for MIF
Torsdag i Grolleugen trak 35 løbere i lø-
betøjet og gjorde alt, hvad de kunne, for at
løbe penge ind til deres lokale idrætsklub.
Og sikke et løb! Dette sponsorløb blev det
bedste nogensinde! Kl. 19.30 blev løberne
skudt i gang, og da løbet blev fløjtet af,
havde de mange aktive løbet over 103.000
kr. ind til MIF. 
De deltagende kan både løbe som en-

keltpersoner og som stafethold. Stafet-
holdsbanen er lidt større end banen for de
individuelle løbere. 
Det blev Fodbold Senior-afdelingens

stafetløbere, der nåede flest omgange,
mens Anne-Mette Eriksen igen i år, løb
med titlen som mest indtjenende løber.
34.800 kr. løb hun hjem til klubben. 

Beachvolley
Hvis man opholder sig i Marstal By fredag i Grolleugen – og måske især på havnen, så
er man ikke i tvivl om, at et eller andet spas finder sted. Musik, speaks, jubelråb fra beach-
volleyturneringen er denne dag lydkulisse for hele byen. Dette års Grollefredag var ingen
undtagelse. 
Beachvolley forbinder man nok med sol sommer, og godt nok var der ingen regn denne

fredag, men køligt var det. Det forhindrede dog ikke 20 hold i at stille op i turneringen
og give den gas, udklædt efter temaet: »Med på job«. Der var rengøringsdamer, havne-
opkrævere og så selvfølgelig holdet klædt ud som »Park og Vej«-folket, der vandt turne-
ringen. 
Vinderholdet bestod af Emil Grydehøj, Magnus Grydehøj, Viktor Meyer, Oliver

Meyer, Mads Kildegaard, Mikkel Jensen, Gustav Juhl og Andreas Grydehøj. 
En flok af gymnastikafdelingens gæve kvinder stod i baren og sørgede for drikkeva-

rer til de tørstende atleter og tilskuere.
Speakerne Kasper Nørmark og Søren Bo fortæller, at arrangementet var godt besøgt,

der var en god fest og god stemning. 

Musik i teltet 
Forrige år genopstod det ellers hedengangne ærøske orkester Andy & The Shure Brot-
hers. De spillede i gamle dage til Grollefest, så da det stod klart, at de var tilbage i ma-
negen, blev de selvfølgelig hyret til at spille til byens fest igen. Set-uppet blev, at de skulle
spille torsdag aften. Glenn Bonde var også hyret, og hele aftenen skiftedes orkesteret og
Glenn til at spille sets. Tre hver – og dermed i alt seks set – blev det til. Teltet var fyldt, og
der var godt gang i den hele aftenen. 

Bingo-Banko
Grollebanko, der traditionen tro indleder Grollefestugen om onsdagen, var i år rigtig
godt besøgt. Det store telt, hvor banko-eventen finder sted, var fyldt af folk i alle aldre.
Udover den trofaste bankoskare, der deltager i tirsdagsbanko i MIFs klubhus, er der til
Grollebanko rigtig mange andre gæster, som synes det er sjovt at spille med. Flere fami-
lier eller vennegrupper har det som en tradition at deltage i de store bankospil, som MIF
arrangerer til Påske og Grollefest. 
Igen i år var det præmier i form af gavekort til SuperBrugsen, der gjorde alle dem med

»BANKO« glade. Noget andet, som folk glædede sig over var, at de »Tykke Pandeka-
ger« var tilbage på salgslisten i baren denne aften!

Quiz-time 
Grollefesten er jo traditionernes fest. Og mange ville nok være svært skuffede, hvis det
ændrede sig. Men der er stadigvæk plads til lidt nye tiltag indimellem, hvilket jo også er
forfriskende. I år var Kahoot-quiz den nye elev i klassen. Denne fandt sted i teltet tors-
dag aften efter sponsorløbet. En Kahoot er, for dem som ikke ved det, en digital quiz,
hvor man ser et spørgsmål på en storskærm og via en app indtaster sit svar på sin tele-
fon. Det gælder om at svare hurtigst – og selvfølgelig rigtigt!
Trine Nissen var quizmaster, og hun synes det gik rigtig godt: »Folk var klar og der var
en god stemning.« 
Der var ca. 60 personer, der spillede med, og dystede i kategorierne:
•Ærø   • Grollefest   • MIFs historie
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Grollebold
Tolv herrehold og tre damehold var tilmeldt lørdagens fodboldturnering. Holdene består
som oftest af lokale eller tidligere øboer, men der er også folk udefra, der deltager. 
På herresiden har holdet Øhavets Havfruer, der primært består af folk, der har som-
merhustilknytning til øen, vundet Grolleturneringen de seneste år, og i år tog de atter tro-
fæet med hjem, efter en gyser af en finale, der måtte afgøres i straffespark.
Finalemodstanderen var El- og Øl-holder med store MIF-navne som Morten Kristensen,
Kaj Kanon, Per Eriksen, Tobias Holm og Jack Hansen på holdlisten.
På kvindesiden var det tre generationer af MIF-fodboldpiger, der var i aktion. Det nu-

værende U16-hold, et hold bestående af piger, der nu har nået de 20 år, og så 30+holdet.
Det blev sidstnævnte, der med deltagelse af fx Maria Alfredsen, Anna Brygger, Julie Ar-
nold, Nikoline Bech, Trine Mortensen, Heidi Hansen og Tine Højmark, løb med sejren.
Gennemsnitsalderen på holdet kan vel nærmest kun liiiige snige sig op på de 30 år.  

Sild og musik
Sildespisningen søndag formiddag var rig-
tig godt besøgt. »Sildelogen« Pelle Johns
Engle førte som sædvanligt godt an, når sil-
dene skulle indtages og skylles ned med
våde varer og god stemning. Den unge lo-
kale musiker, Viktor Dalsgaard spillede
under spisningen, og udenfor teltet var der
forskellige aktiviteter for børn i form af
skattejagt og ansigtsmaling. Det var dog
ikke kun børnene, der blev malet. Som I
kan se på billedet, syntes de kreative piger
fra træner Jakob Jepsens U-16-hold også,
at han skulle dekoreres!

Grollespisning og dans
De 344 billetter til spisning og dans om lørdagen, var som sædvanligt hurtigt solgt. De fe-
stende blev i år budt på helstegt pattegris med tilbehør. Under spisningen spillede Apollo
med Thomas, Jørgen og Arne stemningen op, og der blev skrålet med på diverse skålvi-
ser - og Himmelhunden blev vist også rundet et par gange… Efter spisningen gav ban-
det Sustain fra Esbjerg den gas med hits fra 80erne og frem, og dansegulvet blev flittigt
besøgt. 
Under spisningen blev ungdomsspiller Karoline Eriksen til hendes egen store overra-

skelse, hædret for sin indsats som spiller og træner i MIF. Hun blev fremhævet for at være
en god kammerat, der altid stiller op, når hun bliver spurgt, om hun vil hjælpe. Hun fik
en landsholdstrøje fra kvindelandsholdet. Trøjen var oprindeligt blevet foræret til borg-
mester Peter Hansted af DBU, men han gav den altså videre til MIF, for at de kunne for-
ære den til en af deres spillere. Og det blev så Karoline, der helt fortjent, fik trøjen.

u Årets Grollefest blev ifølge for-
mand for MIF, Maria Brygger, en
kæmpesucces. »Festen havde den
bedste omsætning nogensinde og
en virkelig god opbakning. Det er
primært lokale eller folk med til-
knytning til øen, der deltager i
grollefesten og indtil flere af de
besøgende lægger ligefrem deres
ferie efter grollefesten.«

u De frivillige kæmpede som sæd-
vanligt bravt. Allerede mandagen
inden festen skydes i gang med
banko onsdag, starter det store ar-
bejde med at bygge pladsen op og
først den følgende mandag over
middag, er der pakket ned igen.
Flere af medlemmerne fra Grol-
leudvalget og andre MIF’ere tager
decideret ferie i Grolleugen for at
kunne stable klubbens fest på be-
nene. Det er imponerende og be-
undringsværdigt. 

Grolleudvalget består af:
u Tanja Hermansen, Annemette
Eriksen, Christina Lau, Anne
Grønne og Maria Brygger og de
gæve kvinder er allerede nu i gang
med forberedelserne til næste års
fest. Hatten af for dem og deres
store arbejde.

En kæmpe 
succes og et kæmpe
arbejde!
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n På den gamle tennisbane er der anlagt en fitnessbane med redskaber,
hvor du kan træne din krop med egen vægt. Anlægget er åbent for alle,
så på din løbetur, kan du slå vejen forbi og træne din overkrop. Eller
efter endt dag på skolebænken, så er fitnessbanen stedet, hvor krop-
pen trænes og samtidig får du frisk luft.

n På vores multibane er der lagt nyt kunstgræs på - siden den blev anlagt
har den været et stort hit, både til træning i foreningen, men også de
mange timer om aftenen og i weekenderne. Derfor trængte kunst-
græsset til at blive skiftet.

n Og sidst men ikke mindst har vi anlagt 2 padel baner - de første på Ærø.
Vi har store forhåbninger til den nye aktivitet i foreningen. Det bliver
både muligt at være medlem, men også at leje banerne som pay and
play.

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

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
          

           
  

       
      

         
      

   
    

     
  
       
 

      
  

      
      

 
     

     
       

       
   

euro og betalingskort kan anvendes.
REBERBANEN · MARSTAL

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

          
           

  
       

      
         

      

   
    

     
  
       
 

      
  

      
      

 
     

     
       

       
   

TANK I  24 TIMer

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

www.superbrugsen.dk

Hjertestarter kursus
Den 27. november 2022 afholdt Marstal
Idrætsfoprening hjertestarter kursus i
klubhuset. 

14 søde deltagere var mødt op for at del-
tage i Instruktør Ingrid Simonsen fra Røde
Kors afd. Svendborg.

Et supergodt og konstruktivt kursus, hvor
især de specielle ærøske forhold blev
gennemgået, godt suppleret af Anne-
mette Eriksen. 

Til slut fik vi dejlige sandwich leveret fra
Kokken På Veloen. 

   
   

    

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

Hjælp din
og dit

MARSTAL IDRÆTSFORENING
ønsker alle sine

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

et godt nytår 2023
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HOVED-SPONSORt

GULD-SPONSORt

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

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?

Kokken på Veloen
v/ Laila Eriksen
Tlf. 40 45 32 45
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62 52 28 29
www.aeroe-brand.dk

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing

Tegn forsikring
i øens lokale selskab!

Trænere og ledere
FORRETNINGSUDVALG:
Formand: Maria Brygger Mortensen mariabrygger@hotmail.com tlf. 51 74 68 10
Næstformand: Henning Hansen Henning_marstalif@mail.dk tlf. 20 31 68 84
Kasserer: Henrik Bay Larsen hebla@tdcadsl.dk tlf. 61 74 32 86
Sekretær: Mads Rosenqvist Nielsen madsnielsen7913@hotmail.com tlf. 25 17 26 62
Medlem: Jens Alfredsen jeal@ucl.dk tlf. 22 54 84 27
Medlem: Peter Sylvestersen Peter-sylvestersen@live.dk tlf. 29 90 67 47
Medlem: Palle Brosbøl Hansen brosboel@live.dk tlf. 25 43 40 30
BESTYRELSE:
Gymnastik: Birte Seier Grønne birtesgroenne@gmail.com 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
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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: 450 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.

Hjælp din og dit barns
forening
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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



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 
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- dit lokale pengeinstitut


