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For en flerstrenget eller gennem tiderne ”mangestrenget” 
forening som O.S.G. & I. er det en begivenhed. Mange frivilli-
ge ildsjæle har kæmpet, slidt og slæbt for at holde gang i 
”hjulene” og holde sammen på foreningen, både hvad angår 
de sportslige aktiviteter, og alle de festlige arrangementer, 
som skulle give klingende mønt i en trængende forenings-
kasse. Her i 2017 er der 4 aktiviteter.

Gennem årerne har der været følgende aktiviteter
Atletik, badminton, cykling, basketball, billard, bordtennis, 
dart, fodbold, gymnastik, håndbold, svømning, tennis og 
volleyball. Der har været tilknyttet en lille løbeafdeling og 
stavgang. Man kan sige, hold da op sikke en idrætsforening 
det ville have været i dag – hvis og hvis...

De fire aktiviteter der er her i 2017, samt en ny fremover – 
er: Badminton, cykling (spinning), håndbold og svømning og 
som noget nyt e-sport.

Ollerup/Skerninge G. & I. er en moderne forening, hvor der 
forsat kæmpes bravt, af såvel nye folk som ”Tordenskjolds 
soldater”. Foreningen ønskes alt godt fremover.

Jacob Rudbech Hansen
 formand - 2017

Krovej 9 · 5762 Vester Skerninge
Telefon 62 24 10 04

www.vesterskerningekro.dk

50 år – det er ingen alder 
... ikke i 2017, men for en idrætsforening som Ollerup/Skerninge 
Gymnastik- & Idrætsforening er det en stor ting

Vedr. udfærdigelse af dette jubilæumsskrift
Jubilæumsskriftet er blevet til ved at gennemse gamle proto-
koller, foreningsblade, scrapbøger, gamle billeder og høre på 
nuværende og tidligere foreningsmedlemmer.

Noget er gået tabt og andet er måske fordrejet i forhold til 
de tanker, som oprindeligt lå bag nogle handlinger, ligesom 
årstal i enkelte tilfælde, måske ikke er rigtige.

Mange mennesker er nævnt eller afbilledet, men endnu flere  
havde fortjent at blive det. Under alle omstændigheder, er 
det en historiefortælling om et lokalområde her på Sydfyn.

Udvalget bag skriftet, og selve arrangementet, er en flok 
tidligere aktive medlemmer, som på et sent tidspunkt, blev 
opfordret af Tage Elkjær til at markere jubilæet. De tog udfor-
dringen op og fik accept fra foreningens bestyrelse.

Tak til alle, der har bidraget med ord og billeder, nævnes skal 
også Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv, som har overdraget 
os et stort antal af ”Ollerup Cup in memory” og til sidst 
en stor TAK til sponsorerne, som har gjort det muligt at få 
jubilæumstankerne gennemført.

På udvalgets vegne, Leif Madsen, Else Hansen, Margit Jensen, Jørgen Larsen, 
Keld Larsen, Kevin Kringelum og Henning Hjortshøj



Her fik det folkelige Sydfyn en kæmpe mulighed for at vise 
deres engagement i det foreningsarbejde de selv var en del 
af. – Med de ideelle rammer – ikke mindst på Gymnastikhøj-
skolen – blev stævnet en kæmpesucces, som fik sit gode ry 
landet over og stævnet blev større og større med op til 2500 
deltagere. Her var virkelig tale om et brændglas for dansk 
ungdomshåndbold, udført af det folkelige Sydfyn.

Den succes som udviklede sig var også årsagen til at Ege-
bjerg Badminton så dagens lys, ligeså et godt samarbejde 
med Ulbølle S. G. & I. fodboldafdeling til Egebjerg Fodbold.  
– Med en stor og stærk gymnastikafdeling og noget mindre 
volleyballafdeling, kunne det næsten ikke blive større end de 
godt 2500 medlemmer og som på det tidspunkt var Fyns 
største Idrætsforening. – Idrætten fyldte naturligt nok meget, 
men der blev også taget hensyn til de unges andre interes-
ser gennem ”Projekt Samlingssted” i det gamle klubhus på 
Fåborgvej.

Oplevelsen ved at være en del af det fællesskab gennem 
ca. 20 år, kan ikke værdsættes højt nok og har altid betydet 
fundamentalt meget for mit virke for dansk ungdom gennem 
hele min karrierer i gymnastik- og idrætshøjskoleverdenen.

SYDFYN VAR ET BRÆNDGLAS – tusind tak til alle der 
bidrog og held og lykke fremover!

Tage Elkjær

Forudsætningen for dannelsen af en stor Gymnastik- og 
Idrætsforening omkring Ollerup og Vester Skerninge i 
slutningen 1960erne var ganske gode. Igennem nogle år 
havde håndboldafdelingerne i de to foreninger haft et godt 
samarbejde med vinterhåndbold på Gymnastikhøjskolen og 
sommerhåndbold ved banerne omkring Vester Skerninge 
Skole.

Dette gode samarbejde skulle hurtigt vise sig at fortsætte i 
den nye forening O.S.G. & I., som hurtigt voksede sig stor. 
Det skyldtes primært 3 grunde. – Den nye kommunalreform 
fra 1970, hvor Egebjerg Kommune blev en realitet – her fik 
kommunen pligt til at oprette svømmeundervisning for 4-5 
årgange, og da foreningen allerede havde en succesfuld 
svømmeafdeling, besluttede kommunalbestyrelsen at over-
drage ansvaret til O.S.G. & I. – det betød et boom på over 
200 medlemmer. Kommunens tillid til foreningen var i øvrigt 
det eneste sted i landet.

Det andet betydningsfulde tiltag var, at O.S.G. & I. fandt et 
ganske fortræffeligt samarbejde med den nye kommune 
og ikke mindst centrale personer: – fritidsnævnets formand 
var skoleleder i Vester Skerninge Friskole – kulturudvalgs-
formanden var formand for håndboldafdelingen og kommu-
nens fritidskonsulent blev hurtigt én af foreningens dygtige 
externe ledere.

Det sidste – og måske aller vigtigste tiltag var beslutningen 
om at arrangere ”Ollerup Cup” i dagene mellem jul og nytår. 
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Ikke blot et spejl, men et brændglas!

Tage holder sin afskedstale, august 1984

... og betjeningen lytter.



Valgt blev som
Formand Tage Elkjær, sekretær Bente Hansen, sup. Hans Rasmussen, kasserer Henning Grube Andersen, 
sup. Erling Jørgensen, gymnastikformand Vagn Madsen, håndboldformand Poul Kromann, fodboldformand Henrik Steen 
Olsen, bordtennis- og badmintonformand Leif Christiansen, atletik- og svømmeformand Torsten Sørensen, skytteformand 
Jørgen Mindegaard, fest- og underholdningsformand Jens Engstrøm og volleyballformand Jørgen Engkebølle.

De første udvalg
Gymnastik Vagn Povlsen, Sonja Kristensen og Gudrun Jensen.
Volleyball Leo Nabe Nielsen og Tove Lauridsen.
Håndbold Bente Hansen, Gretha Pedersen, Hans Rasmussen, Robert Olsen, Ove Engstrøm,  
 Aage Sækmose og Benny Hansen.
Foldbold Niels Ejner Kjeldsen, Erling Jørgensen, Niels Aagesen, Eigil Marquardsen og John Hansen.
Skydning Aage Stevnsgaard og Poul Thygesen.
Bordtennis/badminton Susanne Engstrøm, Erik Larsen og Anders Herløv.
Atletik/svømning Kurt Kristensen, Kristian Lund, Solveig Sørensen, Johan Kirkmand og Margit Christiansen.
Fest/underholdning Poul Eriksen, Frands Kromann og Jørn Rasmussen.

Pluk fra de første bestyrelsesmøder
Den 8. november 1967 – svømning - første træningsaften mødte der 55 børn (35 begyndere) og 10 voksne. 
Den 18. december var der 120 deltagere. Instruktørløn 17 kr. pr. time.
Gymnastik – eks. 46 motionsdamer, men der var for få motionsherrer. 
Kontingent for voksne 30 kr., unge 20 kr., børn 10 kr. og puslinge 3 kr.

Bestyrelsesmøderne skulle holdes skiftevis ved bestyrelsesmedlemmerne // Første medlemsblad skulle husstandsomdeles. 
Trykning gjorde Erling Jørgensen // Der blev planlagt baller for hver måned og skiftevis i Vester Skerninge og Ollerup //
Håndbolddamerne havde vundet DDSG&I’s landsmesterskab // Udvalgsformændene skal sørge for klare aftaler med 
trænere og ledere // Bordtennis standser hurtigt sin virksomhed pga. manglende tilslutning // Foreningens klaver udlejes til en  
danselærer 175 kr. for 10 gange // Sommerskydning starter den 5. maj på 200 m. banen i Øster Skerninge // Konfirmanderne  
i kommunen lykønskes med et aktivitets medlemskort // Man købte både medlemskort til foreningen og til en idrætsgren.

Allerede ved næste generalforsamling, den 22. oktober 1968, var der stor udskiftning i bestyrelsen
Form. Jørgen Engkebølle, sekretær Hanne Nørremand, kasserer Susanne Engstrøm, volleyball/atletik Karl Villumsen, 
håndbold Keld Johansen, fodbold Torben Holmgaard, svømning Thøger Juncher, skydning Jørgen Mindegaard, gymnastik 
Vagn Madsen, fest Jens Engstrøm og bladredaktør Else Mathiesen.
Kontingent: Voksne 10 kr. / børn 2 kr. (medlemskontingent). Plus aktivitetskontingent. Passive 3 kr.
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Svendborg Avis, torsdag den 17. august 1967: 
Her ses indertrioen i den nyvalgte bestyrelse for 

Ollerup-Skerninge Gymnastik- og Idrætsforening.
Kasserer Henning Andersen, 

sekretær frk. Bente Hansen og formand Tager Elkjær.

STARTEN på Ollerup/Skerninge 
Gymnastik- & Idrætsforening
Den 15. august 1967 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Vester Skerninge 
Forsamlingshus. Der var mødt 52 interesserede. Svend Børge Jensen blev udpeget 
til dirigent. Jørgen Mindegaard redegjorde for samarbejdet mellem Ollerup Gymnastik- 
og Ungdomsforening og Vester Skerninge Skytte- Gymnastik- og Ungdomsforening.



Afdelingsformænd – for de mange forskellige aktiviteter
Atletik Torsten Sørensen 1967-68, Karl Willumsen 1968, 
atletik udgik hurtigt pga. manglende interesse.

Badminton Leif Christiansen 1967-69, Jørgen Assenholt 
1969-71, Carsten Lehrmann 1971-73, Steen Larsen 1973-
74, Hans Erik Hansen 1974-75, Fritz Krammer 1975-80, Keld 
Larsen 1980-85, Bender Rasmussen 1985-89, Lars Banke 
1989-92, John Fransen 1992-96, Carsten Damm 1997-98, 
Torben Pedersen 1999-2017 og er fortsat formand. 

Billard Jørgen Hansen 1997-99, billard stoppede pga. 
manglende interesse.

Bordtennis Der var aktiviteter med jævne mellemrum. 
Leif Christiansen 1967, Annette Dalmose 1977-79, Jacob 
Knudsen 1979-80, Lisbeth Juul 1980-81, Hans Lindholm 
1981-83 og John Nielsen 1983.

Cykling (spinning) Dorthe Kramme 2013-17 og Vivi Bonde 
ny formand fra 2017.

Dart Svend Erik Hansen 1997-99, Klaus Vilstrup 1999-
2000. Dart stoppede også pga. manglende interesse.

Fodbold Steen Olsen 1967-68, Torben Holmgaard 1968-
69, Henning Hjortshøj 1968-70, Gunnar Frederiksen 1970-
73, Peter Skov Hansen 1973, Carsten Lehrmann 1973, 
Carsten Sørensen 1974-75, Aage Sækmose 1975-77, 
Jørgen Holm 1977-83, Flemming Kunkel 1983-87 og Keld 
Johansen 1987-88.

Gymnastik Vagn Madsen 1967-69, Karl Villumsen 1969-70 
samt 1971-74, Jørgen Kock 1970-71, Lars Jensen 1974-
75, Inger Toft 1975-76, Ida Nielsen 1976-78, Jens Chr. 
Pedersen 1980-84, Palle Pedersen 1984-89, Mona Ander-
sen 1989-93, Erik Pedersen 1993-95, Marie Due 1995-96 
og Keld Larsen 1996-97, men afdelingen var så godt som 
nedlagt.

Håndbold Poul Kromann 1967, Keld Johansen 1968, John 
Hansen 1969, Jørgen E. Knudsen 1970-75, Jørgen Larsen 
1976-78, Leif Madsen 1979-1982 samt 1996-2000, 
Carsten Sørensen 1983-85, Ejner Larsen 1986-95, Birgit 
Jensen 2000-08, Inger Jørgensen 2008-09, Lene Fonnes-
bæk Jensen/Anette Larsen 2009-11, Rie Marquardsen 
2011-13, Jens Anker Skov Olsen 2014-17 og Brian Salo-
monsen 2017. 2002-03 var der som en underafdeling af 
håndbold Minisport, som blev ledet af Malene Fosshammer.

Formænd Tage Elkjær 1967, Jørgen Engkebølle 1968, Niels 
Jørgen Dyre 1969-1970, Keld Pedersen 1971, Tage Elkjær 
1972-1982. Poul Jenker 1983, Svend Sejersen 1984-85, 
Henning Hjortshøj 1986-87, Palle Petersen 1988-1994. 
Kaj Lykke Hansen 1994-2000, Ejnar Hansen 2000-2010, 
Torben Christensen 2010, Jacob Hansen 2011- og er stadig 
formand her i 2017.

Næstformænd Karl Villumsen 1979-1982, Henning Hjorts-
høj/Leif Madsen 1983-86, Keld Larsen/Lone H. Povlsen 
1987-88, Hanne Klovborg 1989, Ulrik Jørgensen 1990-
1997, Ally Granhøj 1998-2007, Brian Salomonsen 2007, 
Birgit Jensen 2008 og er stadig næstformand her i 2017.

2. Næstformænd Lone Vester1988-89, Keld Larsen 1989-
90 og Steen Rasmussen 1991-92.

Kasserere Henning Andersen 1967-68, Gretha Peder-
sen 1969 og Susanne Engstrøm 1969, Niels Holmegård 
1970-72, Keld Larsen 1973-75, Svend Erik Rasksen 1976-
1979, Steen Gundertofte 1980-85, Lars Nielsen 1986-88 
Anni Clausen 1989, Steen Gundertofte 1990-1997, Anna 
Madsen/Else Hansen 1997-2002, Else Hansen 2002-2011, 
Ingeborg Bøgelund/Else Hansen 2011-15, Ingeborg Bøge-
lund/Gitte Madsen 2015-17, og de er stadig kasserere.

Sekretærer Bente Hansen 1967, Hans Rasmussen 1968, 
Hanne Nørremand 1969, Ulla Brandt 1970-72, Margit 
Rasmussen 1973-76, Inger Toft 1977, Keld Larsen 1978-
80, Ole Madsen 1981-82, Meta Christensen 1983-84, Lis 
Pedersen 1985-86, Hanne Madsen 1987-1988, Ellen Frede-
riksen 1989, (Hanne Klovborg 1990) og Else Hansen 1990-
2000, Lis Hansen 2000-2004, (Lis og Ejnar Hansen varetog 
sekretærjobbet sammen i 2005), Henning Andersen 2006-
2010, Ruth Madsen 2010-2012, Andreas Bruun 2012-2016 
og Thomas Hulgaard vælges til ny sekretær i 2017.

Redaktører/PR Karsten Elbæk 1981, Hanne Christiansen 
1981, Henrik Jensen, Anne H. Rasmussen 1986-87, Lone 
H. Povlsen 1988, Stig Bøgh 1991-1993, (1994-2004 stod 
FU for PR. materialet), Brian Salomonsen 2005-2006, Else 
Hansen 2007-2015 og John Kramme 2014-16.

FU-medlemmer Anette Clausen 1992-93, Tonny Poulsen 
1993-1995, Ally Granhøj1996-97, Karlo Jørgensen 1997-
2001, Anna Madsen 2002-2005, Lis Hansen 2005-2007, 
Jacob Hansen 2007-2011, Marianne Jørgensen 2008-2016, 
Kenneth Christiansen 2016 og er det stadig her i 2017.
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FU/Bestyrelsesmedlemmer 
i O.S.G. & I. gennem 50 år



Interessegrupper Torben Holmgaard 1969, Henning Hjortshøj  
1970 samt 1972-73 og 1974-86, Jørgen Engkebølle 1971-
72, Erling Thøgersen 1973-74 og Svend Sejersen 1986-92.

Redaktører Tage Elkjær 1967-68, Else Mathiesen 1968-69, 
Torsten Sørensen 1969-70, Lotte Møller Pedersen 1970-71, 
Bente Hansen 1971-72, Steen Larsen 1972-73, Mogens 
Christensen 1973-75, Michael Dalstrøm, Kurt Rasmussen, 
Birthe Viuff 1975, Hanne K. Christiansen 1979-81, Karsten 
Elbæk 1981-86, Anna H. Rasmussen 1986-87, Henrik Jen-
sen 1987-88 og Lone Vester 1988-89.

Aktivitetskalender Ulrik Jørgensen 1991-97, Else Hansen 
1998-2000 og Lis Hansen 2001-02.

”Det blå klubblad” Keld Larsen 1994-95, Else Hansen 
1996-98.

”Det lille hvide” Else Hansen 2000.

PR Stig Bøgh 1991-94, Brian Salomonsen 2005-07,  
Else Hansen 2007-15 og John Kramme 2015-17.

EDB Ole Madsen 1987-91, Keld Larsen 1992-2015 og 
John Kramme 2015-17.

Klubhuset (Fåborgvej) Margit Jensen 1972-76, i årerne 
1977 til 1984 har Annette Dalmose, Steen Rasmussen og 
Jette Jørgensen været i HUSET, Meta Larsen og  
Keld Larsen 1984-92.

Klubhuset (Mads Hansensvej) Mona Andersen 1993-97, 
Bente Kromann 1997-98, Birgit Jensen 1998 og Birgit er 
der endnu.

Skydning Jørgen Mindegaard 1967-69 og Aage Stevns-
gaard 1969.

Svømning Torsten Sørensen 1967-68 samt 1977-79, Johan 
Kirkmand/Thøger Juncker 1968-69, Kaj Lykke Pedersen 
1969-71, Jørgen Christensen 1971-72, Kirsten Povlsen 
1972-77, Poul Jenker 1979-83, Poul Erik Slabiak 1983-87, 
Lone Skov 1987-94, Karen Marie Pedesen 1994-2000, 
Bettina F. Ditlevsen 2000-08, Kenneth Jørgensen 2008-
12, Heidi Dencker Jensen 2012-13, sæson 2014-15 ingen 
formand, men foreningen fortsatte med mange gode men-
neskers hjælp og velvilje, John Kramme 2015-17 og Jens 
Sandholm Knudsen 2017.
Samt ESK – Bent Serup 1983-84, Johan Kirkmand 1984-
85, Egon Andreasen 1985-89, Ejner Knudsen 1989-2000 
og Tommy Hansen 2000-05.

Volleyball Jørgen Engkebølle 1967, Karl Villumsen 1968 
herefter ligger volleyball i dvale nogle år, Vigand Skjold 
1980-1986, Jacob Møller 1986-89, Lene Munch 1989-93, 
Peter Bendix Petersen 1993-94, Søren Roesdahl 1994-96, 
Mogens Krabek 1996-99, Henrik Ahrentsen 1999-2003 og 
Gert Wahlgreen 2003-11. 

Ollerup Cup Erik Jørgensen 1981-83, Jens Boe 1983-84, 
Stiig Horst 1984-86, Aage Sækmose 1986-90, Leif Christi-
ansen 1990-93 og Carsten Damm 1993-94. Ollerup Cup 
nedlægges.

Fest- og underholdning Jens Engstrøm 1967-69, Lotte 
Møller Pedesen 1969-70, Lars Lykke Hansen 1970-71, 
Carsten Damm 1971-75, Leif Marquardsen 1975-77 og 
Henning Pedersen 1977.
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Juni 1986 fejrede DDSG&I sit 125 års jubilæum og der blev ”løbet” en depeche fra København til Vingsted. 

Der blev gjort holdt ved Vester Skerninge-Hallen, hvor en faneborg var opstillet af naboforeningerne. Landsformanden Johannes Clausen (midt i billedet) 

talte og ”genindviede” hallens gamel fane ”Palnatoke – 1898”, som havde været til konservering og restaurering og nu var ophængt i mødelokalet.



1968. Fodboldudvalg: Torben Holmgaard, Erik Østergaard, 
Jesper Højbjerg, Eigil Marquardsen, Robert Olsen, møder 
foregik hos Villy Bøgelund.
Turneringsspillere i fodbold skal nu spille med benskinner.
Foreningen får tilskud fra Fåborg Spare-Lånekasse på 
kr. 75,00 i juli.
I påsken arrangerede håndboldafdelingen en tur til Vaxjø i 
Sverige, for drenge og juniores.
I marts opførte nogle af foreningens medlemmer ”Forargel-
ses hus” 3 gange i Ollerup forsamlingshus, med Mogens 
Nakskov som instruktør.

1969. Foreningen indfører interessegrupper, som fritidsloven 
har åbnet mulighed for.
Foreningen får en ny Fane.
I november gav kassereren udtryk for glæde ved arbejdet, 
men var ked af at omsætningen på kr. 61.740 gav et under-
skud på kr. 2.624.
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15. august 1967
Ved den første generalforsamling i V. Skerninge Forsam-
lingshus vælges Sv. B. Jensen til dirigent og formand for 
sammenslutningsudvalget. Jørgen Mindegaard udtaler: ”En 
større forening har bedre mulighed for at yde medlemmerne 
den rigtige service end de to mindre foreninger har kunnet.”

Ved foreningens start skulle der også startes en svømmeaf-
deling. Den var dyr at drive, samtidig med at der krævedes 
visse forudsætninger af instruktørerne. En af disse, Johan 
Kirkmand, fortæller, at han nærmest skulle overtales til at 
rejse til Sønderjylland for at tage svømmelærereksamen. Da 
han senere blev svømmeformand, måtte han køre rundt i sin 
gamle bil og opkræve kontingenter. – Det må så have hjul-
pet, at instruktørerne forlangte 17 kr. i timen. Det var rigtig 
mange penge for frivilligt arbejde på det tidspunkt.
Den 20. okt. starter den første svømmeundervisning på 
Gymnastikhøjskolen, 8. nov. starter 55 børn deres første 
træningsaften.

Motionsdamerne til gymnastik starter sæsonen med 46 
deltagere på Ollerup Friskole. Motionsherrerne har for få 
deltagere.

1960-erne

Udklip fra scrapbøger, 
idrætsblade m.m. gennem 50 år

Fyns Tidende den 14. august 1967.

Forældre og børn i svømmehallen.



1974 Ved Egebjergmesterskaberne i badminton dominerer 
Ulbølle S.G. & I. helt i ungdomsrækkerne, og Ollerup/Sker-
ninge G. & I. i seniorrækkerne.
Fodboldafdelingens lysanlæg har kostet kr. 11.500 uden 
el-tilslutning. Der diskuteres om man skal engagere en dyr 
træner.
Dilettantforestillingerne giver foreningen 700 kr.
Projekt samlingssted havde 60 tilskuere til en filmfremvisning 
i klubhuset.
Der er for mange nøgler til klubhuset i omløb.
Politiet i Svendborg ønsker forklaring på brand i Ollerup 
Forsamlingshus den 9. marts.
Både håndboldherrerne og -damerne rykker op i Fynsserien.
Håndbold Fiduspokaler 1974-75: Allan Madsen, Susanne 
Andersen, Helle B. Pedersen, Henning Damm, Birthe Viuff, 
Gitte Jacobsen, Solveig Østergaard og Edvard Traberg.
Badmintonudv.: Kaj Kjellerup, Hanne Damgaard Hansen, 
Steen Larsen, Fritz Krammer og Marianne Damgaard.

1975 Projekt Samlingssteds forårs-program: Film – Sketch 
og Kaberet – Spillegilde – Film – Fup og Fakta – Afslutning.
I marts spiller håndbolddamerne sig i 3. division – Margit 
Hansen, Lisa Frandsen, Charlotte Frydenlund, Dorthe Stef-
fensen, Pia Engelund, Lisbeth Østergaard, Marianne Jacob-
sen, Kirsten Gandrup, Mona Andersen, Solveig Østergaard. 
Trænere var Tage Elkjær og John Hansen.
Og 25. august overdrager foreningen kr. 150.000 til Vester 
Skerninge-Hallen.
Oktober Gymnastiksæsonen er i gang. Damerne sprænger 
alle rammer. Både motionsholdet og jazzholdet må deles i 
to hold.
Badmintonrangliste: Gustav Reck, John Fransen, Peter 
Henriksen, Torsten Sørensen og Flemming Kehler.

1970 Foreningens medlemstal er oppe på 600 aktive.
Badmintonudvalg: Jørgen Assenholt, Carsten Lehrmann, 
Aage Sækmose, Leif Christiansen og Susanne Engstrøm.
Erling Jørgensen ser sig ikke i stand til at trykke ”IDRÆT” 
mere pga. flytning.

1971 Der rettes en ”Tak” til alle, medlemmer og andre, som 
har været med til at gøre hollænderbesøget til så stor en 
succes, som det var.
I oktober indfører svømmeafdelingen babysvømning og 
familiesvømning.

1972 Kulturforvaltningen anbefaler enstemmigt at sælge 
den gamle forskole i V. Skerninge til Ollerup/Skerninge G. & 
I. og i september forlanger de kr. 85.000 med kr. 35.000 i 
udbetaling.
27. december Den første Ollerup Cup afvikles, der var 1600 
deltagere, og der blev spillet 592 kampe. Overskuddet blev 
50.000 kr., som blev indsat i en fond.

1973 Det nye Klubhus, Fåborgvej 59, tages i brug. I maj 
vedtager man at bygge en hal i nærheden af V. Skerninge 
Skole.
Skattevæsenet indkalder foreningens regnskab og 
Cup-regnskabet til gennemgang. Alt blev godkendt.
Håndboldudvalg 73-74: Fmd. Jørgen E. Knudsen, sekr. Leif 
Madsen, dameudvalg Margit Hansen, herreudvalg Erik Jør-
gensen, ungeudvalg Bente Brandt, trænerudv. Tage Elkjær, 
opkræv. Hans Arne Henriksen, trænere D senior Finn Olsen, 
H senior Erik Jørgensen, drenge/puslinge Steen Larsen og 
Hans E. Hansen, piger/småpiger Bente Andreasen, dame 
junior Kurt H. Rasmussen.
Fiduspokaler: Leif Lehrmann, Helle Andersen, Birgitte Jen-
sen, Birger Jensen, Kirsten Madsen og Else Rasmussen.
Fodboldudvalg: Købmd. Madsen, Frede Bruun, Carsten  
Sørensen, Gunnar Frederiksen, Finn Knudsen, Steen 
Larsen, Peter Skov, Aage Karecki, Henning Jørgensen  
og Isabella Richter.
Mogens Nakskov instruerer dilettantforestillingen 
”Den lille Tyvetøs”.
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1970-erne

Plakater fra Ollerup Cup i 1974 og 1975.
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Badmintonudvalget består af: F. W. Krammer, Fl. Hougaard, 
K. Midtgaard og I. Henriksen.
Gymnastikken har afsluttet en sæson, hvor der har været 
tilmeldt 200 børn og 100 voksne.
I maj på Generalforsamlingen, er hovedemnet, om man skal 
lave en sammenslutning af Badmintonafdelingerne i Ulbølle 
S.G. & I. og Ollerup/Skerninge G. & I. Forslaget vedtages.
Fodboldafdelingen prøver med tegning af målaktier, så 
køberne skal betale for hvert mål som scores.
I anledning af O.S.G. & I.’s 10 års jubilæum afholdes der 
forskellige arrangementer og alle aktive inviteres til fest den 
20. august.
Den hvilende bordtennisafdeling prøver en start v/Keld An-
dersen, Dorthe Larsen og Annette Dalmose.
Karlegymnastikken har fået come back, 24 unge mænd 
starter med Johs. Bjerre som leder.

1978 et snævert udvalg forhandler om et tæt samarbejde 
mellem fodboldafdelingerne i Ulbølle S.G. & I. og Ollerup/
Skerninge G. & I.
Dette års Ollerup Cup vil gå over i historien, som det 
længste, på grund af de enorme snemasser måtte nogle af 
deltagerne blive på Sydfyn op til 4 dage efter stævnet. De 
oplevede at være med til landels største nytårsfest, nemlig i 
OD-hallen, hvor der var ca. 1000 mennesker.

1979 Ved den 8. Ollerup Cup lykkedes det for første gang et  
af foreningens hold at erobre en bronzemedalje, det var pige- 
holdet med trænerne Annette Dalmose og Allan Madsen.
Ved generalforsamlingen valgtes, udover bestyrelsen, 
følgende til hallens repræsentantskab:
Ove Engstrøm, Keld Pedersen, Jørgen Larsen, Henning 
Grube Andersen, Jørgen E. Knudsen, Erik Jørgensen og 
Svend Børge Jensen.
Annette Dalmose flytter fra klubhuset.

1976 ”Takkefesten” efter Ollerup-Cup i V. Skerninge For-
samlingshus havde 190 deltagere, festen blev afholdt den 
16. januar.
Der har i år været tilmeldt 365 til børnesvømning.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at støtte halbyggeriet og 
i maj besluttes det, at støtte en kommende V. Skerninge hal 
med en byggegrund og 1 mill. Kr.
I juni har ”Halløj-udvalget”, som står bag byfesterne, vind i 
sejlene efter at kommunalbestyrelsen har besluttet at støtte 
halbyggeriet.
I oktober sendes der Cup-indbydelser ud til 1200 foreninger.
Stævnet afholdes nu for 5. gang og der er begrænsning ved 
192 hold.
Håndbold: Birthe Viuff bliver udtaget til FHF’s unionshold for 
ynglinge.
Svømning: Hans Peter Granhøj bliver amtsmester i 50 m. 
rygcrawl og Rene Olsen nr. 3 i 50 m. brystsvømning.
Fodbold: Arne Hansen, Lars Andersen, Steen Povlsen, 
Søren Christiansen og Per Ditlevsen består prøven til DBU’s 
teknikprøve til bronze.

1977 Vester Skerninge-Hallen indvies 26. marts. Til den 
daglige drift af hallen ansættes Inge og Werner Salomonsen.
Der vil nu hele sommeren være mulighed for at spille bad-
minton i den nye hal.
Badminton: Ingelise og Bente vinder damedouble ved 
Tarup/Pårup’s stævne. Jon Tranæs bliver nr. 3 ved Fynsme-
sterskaberne.

Juniorhold.

Trænere: Aage Sækmose og Keld Pedersen.

Oprykning til 3. division 1975.

Trænere: Tage Elkjær og John Hansen.
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1980 Senior-, ynglinge- og juniorfodboldspillere starter sæ-
sonen i den nye Egebjerg Fodbold.
I marts diskuteres det, hvad Ollerup Cup-pengene skal 
bruges til. For at have et mål, vil mange have en udbygning 
af Vester Skerninge-Hallen, enten med en mindre hal eller et 
klubhus.
Steen Povlsen deltager på FHF’s udvalgte juniorhold i hånd-
bold.
Søren K. Christiansen udtages til Landklubbernes talenthold 
i fodbold.
Det nye håndboldudvalg består af: Leif Madsen, Lis Pe-
dersen, Birthe Viuff, Aase Winther, Steen Larsen, Annette 
Dalmose, Morten Klinkvorth og Helle B. Pedersen.
Volleyball-afdelingen genopstår i september.
I oktober afholdes der modeshow i Vester Skerninge-Hallen 
med Volmer Sørensen, Grethe Sønck, Dario Campeotto og 
Robertino.
Det nye Cup-udvalg består af: Erik Jørgensen, Preben Lar-
sen, Henning Andersen, Jørgen Larsen, Annette Dalmose, 
Margit Jensen, Leif Christiansen, Børge Bülov, Rosa Kunkel, 
Carsten Damm, Lene Rasksen, Morten Klinkvorth, Tage 
Elkjær, Birthe Viuff og Knud Michienwicz.
December bliver den 15 årige Henrik Gerster ny bladmed-
arbejder.
Volleyball er igen på programmet, dette herlige holdspil uden 
modstanderkontakt.
Med et stort ønske og et vist pres fra et foreningsudvalg 
bliver der nu anlagt en cykelsti fra Ollerup til V. Skerninge og 
Ulbølle af kommunen. Godt udvalgsarbejde!

1981 Håndboldafdelingen viser sin alsidighed og arrangerer 
traveture på 5 og 10 km for motionister. Til vinterturneringen 
har man engageret Jens Boe og Edvard Traberg til 1. og 2. 
holdene.
Følgende har haft 1. holds debut, Meta Christensen, Torben 
Albertsen, Svend Hedegaard og Jens Ole Damgaard.
Antallet af 1. holds kampe er optalt til:
Damer: Dorthe Jacobsen 171, Lisa Frandsen 160, Birthe 
Jørgensen 156, Margit Jensen 131, Ellen Rasmussen 129, 
Linda Stensgaard 122, Birthe Viuff 105, Inge Lise Rasmus-
sen 92, Lisbeth Østergaard 88, Else Mathiesen 86.

Herrer: Palle Jacobsen 187, Niels Ejner Kjeldsen 182, 
Jørgen Larsen 176, Leif Madsen 156, Finn Nielsen 135, 
Mogens Jacobsen 140, Aage Rasmussen 125, Finn Knud-
sen 117, Mogens Keinicke 105 og Edvard Traberg 97.
For O.S.G.& I. sidder følgende i V. Skerninge-Hallens repræ-
sentantskab: Svend Børge Jensen, Svend Erik Rasksen, 
Henning Grube Andersen, Jørgen E. Knudsen, Keld Peder-
sen, Jørgen Larsen, Keld Larsen, Jørgen Holm, Poul Jenker, 
Erik Jørgensen, Steen Gundertofte, Henning Hjortshøj, Leif 
Madsen, Jens Kr. Pedersen, Karl Villumsen, Tage Elkjær og 
Vigand Skjold.
På årets generalforsamling oplyses, at Håndværkerskolen 
stiller sit EDB-anlæg til rådighed for foreningens administration.
Ole Madsen vælges til sekretær, og han var ophavsmand til 
at medlemsregistrering i vor forening fremover blev på EDB.
Jette Jørgensen bliver ny klubhusbestyrer.

1982 Herrernes Danmarks-seriehold i håndbold spiller i 
næste sæson i 3. division.
Sommergymnastikken varetages af: Lise Ludvigsen, Lene 
Rasksen, Birthe Hansen, Arne Hansen, Jens Kr. Pedersen, 
Palle Pedersen og Lone B.
ESK, Egebjerg Svømmeklub, er nu dannet, som konkurren-
cedel af O.S.G. & I.’s svømmeafdeling.
I december får foreningen som en af de første i landet, via 
jobskabelsesordningen, ansat en ledig på kontoret.

1980-erne

Old boys mester 1982. Old girls. Old boys B 1982.

Erik Jørgensen med håndbold drengehold.
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Tage Elkjær rejser til Brønderslev for at blive højskoleforstander 
for den nybyggede idrætshøjskole. Tage var en af initiativta-
gerne til Ollerup/Skerninge G. & I. i 1967, og har siden været 
formand, træner, leder og idemand for mange af de tiltag, 
som har præget foreningen.
Svend Sejersen er den nye foreningsformand.
Der afholdes markedsdag på Den Frie Lærerskoles p-plads, 
og det bliver en stor succes.
Meta og Keld Larsen er de nye beboere i klubhuset.

1985 Dameseniorerne i håndbold opfordrer publikum til at 
blive i hallen, når de har set divisionsherrerne, og heppe og 
opmuntre de øvrige hold.
Svend Sejersen og Tonny Jensen var i februar i Idrættens 
Hus i København for, på foreningens vegne, at modtage 
”Karolines Idrætspris”, overrakt af Gunnar ”Nu” Hansen.
Svømning – Egon Andreasen overtager formandsposten i 
ESK efter Johan Kirkmand.
Årets ungdomslederpris (Tage Elkjær-prisen) gik til Ulrik Jør-
gensen (håndbold) og Lise Lotte Lundgård (svømning).

1983 Vigand Skjold, volleyballafdelingen, arrangerer igen 
udlandstur. Denne gang til Sofia.
ESK bliver optaget i Fyns Svømmeunion.
Mads Sørensen og John Bruun deltog på ynglinge- og ung-
domslandsholdet i håndbold.
Foreningen har nu 1987 medlemmer, som er 2429 aktivi-
tetsmedlemmer.
Som et beskæftigelsesprojekt gennemføres en lang række 
forbedringer i klubhuset.

1984 Det lykkedes ikke at finde en ny formand på forenin-
gens generalforsamling. Keld Larsen blev konstitueret for en 
periode.
I vort idrætsblad ”Idræt” har der gennem nogen tid været 
personer, der udtaler sig om kommunen og dens fritidspo-
litik. Artiklen kaldes ”Depechen”, og er bl.a. videregiver til 
Johs. Bjerre, Flemming Kehler og Torben Jensen.
I august holdes afskedsfest for Tage Eljkær, samtidig ind-
stifter Tage en ungdomslederpris, og Allan Madsen er den 
første modtager.

Fyns Amts Avis, Sportssiden den 22. marts 1982.

Gymnastikhold med instruktørerne 

Johannes Bjerre og Ole Dedenroth.

Fortrolig samtale mellem 

Leif Madsen og Tage Elkjær, 1984.

Som den første får Allan Madsen 

overrakt ungdomslederprisen, 1984.

Svend Sejersen overrækker i 1985 ungdomslederprisen 

til Liselotte Lundgård og Ulrik Jørgensen (til deling).
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Maj Al fodbold foregår nu i Egebjerg Fodbolds regi.

1988 Ved hjælp af de gamle foreninger i området stiftes 
Vester Skerninge Tennisklub, den første formand bliver Peter 
Bang.
August Der var Familieidræt ved Syltemaens Camping, med 
bl.a. skattejagt, badning, ristede pølser og snobrød. 
Arrangør: Cathri Jepsen.
Foreningens formandsproblem løses på en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor Palle Pedersen vælges.
Lone Hessellund afløser i marts Henrik Jensen som redaktør 
af ”Idræt”.
Ved foreningernes støttearrangement EGNSFESTEN sørger 
Leif Faber for musikken og Thomas Eje akkompagneres af 
Max Leth.

1989 Familieidrætten har fået succes.
I april får foreningen overrakt en gavecheck på kr. 10.000 
fra Shell Vester Skerninge.
Ved et fodboldstævne i hallen vinder politikerne over em-
bedsmændene på rådhuset. Holdet bestod af Arne Ebsen 
(T), Lis Tobiasen (T), Erik Jørgensen (V), Åge Sækmose (V) 
og Niels Bo Lauridsen (A).

Sommergymnastikken starter i uge 13 med flg. instruktører 
Johs. Bjerre, Ole Dedenroth, Helge Brohave, Jens Aagaard, 
Palle Pedersen, Jette Poulsen og Winnie Juulskær.
Slutstillingerne i Volleyball blev, S1 damer nr. 2, S1 herrer nr. 4.
Ved den årlige leder- og instruktørfest var der samlet 85 del-
tagere. Lars Kjær og Flemming Kunkel var særdeles flittige 
med underholdningen.
Hanne Klovborg Christiansen sender en varm hilsen fra 
Grønland.
Tegneren i ”Idræt”, Tina Gangelhoff, rejser til Jylland.

1986 Ved det overståede Ollerup Cup måtte der desvær-
re sendes et hold hjem, pga. overtrædelse af reglen om 
spiritus.
Maj Egebjerg Svømmeklub har fået 2 fynske mesterskaber 
ved Jesper Mechlenburg.
Niels H. Jørgensen bliver 1. holds træner hos håndboldher-
rerne.
September Ved DDSG & I’s 125 års jubilæum blev der løbet 
en depeche fra København til Vejle. Vi deltog med 16 løbere.

1987 ESK har 50 medlemmer fordelt på konkurrencehold, 
talenthold og et ’øvede’-hold. Alle hold træner med henblik 
på stævner.

Jens Boe’s appel til et 

godt hjemmepublikum.

Diplom: ”Karolines Idrætspris”.
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1990 Det diskuteres ivrigt om Egebjerg Fodbolds tilhørsfor-
hold til O.S.G. & I., eller om det skal være en selvstændig 
fodboldklub.
På grund af store udgifter, ca. kr. 60.000, indstilles udgivel-
sen af foreningens medlemsblad ”Idrætsbladet”.

1991 Det vedtages på generalforsamlingen at flytte ”Klubhu-
set” over til hallen.
Ollerup/Skerninge G. & I. yder tilskud til tennisklubbens 
boldmaskine.

1992 Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at 
bruge kr. 300.000 til klubhusbyggeriet, og i juli går byggeriet 
ved Vester Skerninge-Hallen i gang.
En samarbejsaftale med Ulbølle vedr. fodbold vedtages.
Elkjær-prisen blev tildelt Leif Ludvigsen fra gymnastikken og 
Anne Rasmussen fra håndbold.

1994 Thomas Hulgaard modtager Ungdomslederprisen 
(Tage Elkjærprisen).
Ved en ekstraordinær generalforsamling i september vælges 
Kaj Lykke Hansen til hovedformand, ingen håndboldformand 
vælges.

1996 Ungdomslederprisen (Tage Elkjær-prisen) tildeles 
Nina Varming fra håndbold.
Fiduspokalerne tildeles: DJ Maria Jacobsen, DY Maria Gun-
dertofte og DS Gitte Holme. HJ Joakim Kromann, HY Claus 
L. Hansen og HS Allan Kromann.

1997 Der oprettes Billard- og Dartafdeling samt respektive 
udvalg.
Bestyrelsen kan afhænde eller renovere ”Huset” på Fåborg-
vej.
Fiduspokaler tildeles: Betina Nielsen (DJ), Søren Holm (HJ), 
Kirsten Petersen (DY), Anders Bæk Larsen (HY), Christina 
Østbjerg (DS) og Jannik Clausen (HS).
Maj Lykke, svømmeafdelingen, modtager Ungdomsleder-
prisen (Tage Elkjær-prisen).
Gymnastikafdelingen trækker sig ud af O.S.G. & I. på grund 
af økonomiske uoverensstemmelser. 

1998 Der rejses kritik af FU’s håndtering af de nye billard- og 
dartudvalg.
Regnskabsåret ændres fra 1/4-31/3 til 1/5-30/4.
Dette års Ungdomslederpris (Tage Elkjær-prisen) går til 
Pernille Jørgensen fra svømmeafdelingen.

1999 Et forslag om at oprette en basketballafdeling vedta-
ges. Ene Kissov bliver formand.
Der orienteres om nye kommunale besparelser på fritidsom-
rådet, som ville ramme foreningerne hårdt. For O.S.G. & I. vil 
det betyde mellem 35.000 og 40.000 kr. mindre i kommu-
nalt tilskud. For daværende brugte en idrætsleder 75% af 
tiden på at skrabe penge sammen på alle mulige og umulige 
måder, for at få det hele til at fungere.

1990-erne

Fyns Amts Avis mandag den 21. december 1998.Foråret 1993.
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2000 De håndskrevne protokollers tid er forbi, referaterne fra 
Generalforsamlingen, udføres nu på PC.
Den nystartede basketballafdeling må i ”venteposition” pga. 
manglende deltagere og trænere.
Svømmeafdelingen har i den forløbne sæson haft 329 med-
lemmer, fordelt på 3 hold i ESK, 18 hold med børneunder-
visning samt 2 hold med voksensvømning og motions- og 
familiesvømning.
Der er diskussion om en selvstændig håndbold-afdeling.

2001 Det besluttes at alle trænere og ledere skal på første-
hjælpskursus.
Badminton havde i den forgangne sæson 51 ungdomsspil-
lere og 56 voksne i V. Skerninge-Hallen og på Ulbølle Skole.
Håndbold havde 8 senior hold og 6 børne- og ungdoms-
hold, som har sig klaret godt.
Volleyball har haft et kedeligt fald i medlemstallet og det er 
gået ud over resultaterne.

2002 Badmintonspillerne klager over at gulvet på Ulbølle 
Skole er direkte farligt at spille på.
Håndbold har i FHF’s vinterturnering deltaget med 8 senior- 
hold og 5 børne- og ungdomshold, holdene klarede sig 
tilfredsstillende. Og så har vi været gode til at feste sammen, 
udtaler håndboldformanden Birgit Jensen.
Minisport, som er forskellige aktiviteter for 5-8 årige, har 
haft 17 medlemmer, og et fremmøde på 10-12 deltagere pr. 
gang.
Jacob Frølich, badminton, modtager ungdomslederprisen 
(Tage Elkjær-prisen).

2003 Årets regnskab viser et underskud på kr. 90.930.
Både de bedste håndboldherrer og -damer er rykket en 
række ned. På herresiden er der stor konkurrence fra andre 
foreninger, som lokker med gratis kontingenter, tøj og sko 
samt andre frynsegoder.

2004 ESK havde ved Landssvømmestævnet i Kalundborg 
4 deltagere med, Kenneth Jørgensen, Jan Christiansen, 
Christian Kvist og Tommy Hansen. Tilsammen vandt de 5 
medaljer.
Volleyballafdelingen består af en lille flok trofaste spillere, 
som der trænede når de var nok, og ikke havde sendt 
afbud.
Ungdomslederprisen (Tage Elkjær-prisen) blev tildelt svøm-
meren Kenneth Jørgensen.

2005 I formandsberetningen 04-05 lægger Ejnar Hansen 
vægt på, at det er gået godt med op- og nedture. Kaj fra 

”Loppemarkedet” og Jacob fra ”Egnsfesten” er uundværlige 
til at fylde i pengekassen. Else er fuldstændig og helt under 
fanerne og jonglerer med tal og tastatur. Fremtiden ser ab-
solut ikke kedelig ud, der er nok af udfordringer.
Den nyoprettede ”O.S.G. & I.-hæderspris” gives til Mogens 
Nakskov og Poul Damgaard.

2006 Volleyballafdelingen holdt deres egen ”Jubilæums-
fest”, så der blev inviteret tidligere spillere. I alt 32 spillere 
havde meldt sig og havde en festlig spilleeftermiddag og en 
morsom aftenfest.
Håndboldseniorerne måtte igen se, at den afsluttede sæson 
havde været skuffende. Men heldigvis havde ungdoms-
holdene klaret sig godt. Ikke mindst pigepuslingeholdet, der 
blev Fynsmester.
Badmintonungdommen har haft mange frivillige, men kunne 
godt bruge endnu flere.
Svømmeafdelingen har haft svært ved at finde instruktører.

2007 Som følge af kommunesammenlægningen har forenin-
gen fået andre tilskudsterminer og man har været nødt til at 
etablere en kassekredit med sikkerhed i foreningens midler 
(værdipapirer).
Under generalforsamlingen blev der stillet flere kritiske 
spørgsmål til håndboldafdelingens store underskud, der blev 
lovet en strammere styring i det nye år (den nye sæson).
Tonny Poulsen og Kaj Lykke Hansen fik foreningens  
hæderspris.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om 14 
dage. Ved denne den 20. juni kunne Martin Andersen igen 
erklære forsamlingen beslutningsdygtig. Brian Salomon-
sen blev valgt som næstformand og Jacob R. Hansen til 
FU-medlem.
Til foreningens kommende 40-års jubilæum ville der blive 
opstillet flagalle.

2008 På generalforsamlingen var der forslag om at ændre 
regnskabsåret, så det fulgte kalenderåret. Generalforsamlin-
gen skulle så afholdes i februar. Begge forslag blev vedtaget.
Inger Jørgensen nyvalgtes som håndboldformand og 
Kenneth Jørgensen som svømmeformand.
Torben Petersen modtog hædersprisen.

2009 Badminton har haft god tilmelding af seniorers, men 
juniores har svigtet.
Håndbold har haft en god sæson og har hold i alle årgange 
undtagen U16.
Der er ingen stigning i medlemstallet i svømning.
Else Hansen fik O.S.G. & I. hædersprisen.
 

2000-erne
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2010 Ved generalforsamlingen i februar fik Ejner Knudsen 
hædersprisen, flere poster blev ikke besat. Der indkaldes 
til en ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2010, 
her bliver Torben Christensen valgt til hovedformand, men 
det viste sig, at han privat havde meget travlt, og ikke fik 
tid alligevel. Som om det var helt naturligt fungerede Jacob 
Hansen nærmest som formand. Birgit Jensen var næstfor-
mand. Gitte Frydenlund valgtes som kasserer, men kom slet 
ikke i gang, så Else fortsatte endnu engang. Ellers var de 
andre bestyrelsesposter besat.
Sekretær: Ruth Madsen
FU-medlemmer: Jacob Hansen og Marianne Jørgensen.

Badminton
Badmintonafdelingen – eller Egebjerg Badminton Club – har 
de sidste 15 år levet et stille liv med en motionsafdeling og 
en ungdomsafdeling. I sæson 2016/17 slog ungdomsafde-
lingen alle rekorder med 26 unge spillere.
Hvert år afholdes juleturnering samt klubmesterskab. Den 
ene med fast makker, den anden med en vilkårlig makker. 
Begge turneringer afsluttes i kantinen, hvor vinderne tiljubles.
I sæson 2016/17 indførte afdelingen et forældre/børn hold.
Afdelingen består af ca. 26 ungdomsspillere og ca. 50 
motionister.

Badmintonformand: Torben Pedersen
Håndboldformand: Lene F. Jensen
Svømmeformand: Kenneth Jørgensen
Volleyballformand: Gert Wahlgren.

2011 Det bestemmes at regnskabsåret igen skal følge 
aktiviteterne og igen er fra 1/5-30/4.
Formand for foreningen bliver Jacob Hansen, kasserer 
Ingeborg Bøgelund, håndboldformand Rie Marquardsen. 
Volleyball ”hviler”. Else Hansen assisterer formand og 
kasserer.

Cykling
Cykling har 10 instruktører, som alle sætter en stor ære i, at 
I får sved på panden og pulsen op, de spiller en masse god 
musik til træningen. Holdene er ikke inddelt i trin, men der 
bliver taget hensyn til den enkelte.
Der er i fuld gang cyklerne: mandag eftermiddag kl. 17,
tirsdag formiddag kl. 9 og eftermiddag kl. 17, torsdag for-
middag kl. 9 og eftermiddag kl. 17 samt lørdag kl. 8.30.
HUSK!!! Her er ingen modvind, ingen højresvingsbilister og 
du skal ikke have cykelhjelm på.

2010-erne

Her slutter historien om foreningen ikke 
Lidt fra nutiden og fremtiden

Ollerup Cup – udvalget i arbejde.

Ungdomshold med Henrik Kold som træner. Cykelholdet parat til ”tur”.
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Håndbold
I 2011 var der i håndboldafdelingen ikke så mange børne- 
og ungdomshold. Vi havde små årgange og udbuddet af 
fritidsaktiviteter var blevet større. Vi startede børnehåndbold 
for de 4-6 årige og deres forældre, et initiativ som skulle 
lære børnene at komme i hallen og være sammen omkring 
boldspil og leg. De første par år en time om lørdagen, men 
efterfølgende blev det rykket til tirsdage, hvor endnu flere 
forældre og børn havde mulighed for at deltage.

I de forgangne år har vi i børne- og ungdomsafdelingen lagt 
stor vægt på, at der skal være flere trænere til hvert hold. 
I og med at der er kommet flere spillere til foreningen, er 
trænerstaben også blevet større. Vi prioriterer at der er 2-3 
trænere til hvert hold, og at de hjælpere, der er på børne-
holdene er nogle af vore ”egne” ungdomsspillere. Dette har 
givet større fællesskab på tværs af årgangene og i forenin-
gen generelt.

Medlemstallet er steget i de forløbne år, og vi kan nu igen 
glæde os over at der er hold i alle pige- og drengerækker  
– fra U10 til U16.

Herrerne har igennem tiderne været flagskibet i håndboldaf-
delingen, men det må man sige har ændret sig. Foreningens 
damer ligger igen i 3. division, hvor de gør det rigtigt godt.

Håndboldafdelingen har i rigtig mange år haft et julebal, men 
også sommerbal for de unge og børndisco for lokalområ-
dets 3-7 kl. I forbindelse med disse arrangementer må man 
sige at vi i håndboldafdelingen nyder godt af alle de med-
hjælpere, som igen og igen stiller op til at hjælpe i baren, 
garderoben osv. En stor tak skal lyde til dem. Uden denne 
hjælp kunne festerne ikke afholdes.

I 2017 arrangerede vi håndboldskole for første gang i mange 
år. 45 forventningsfulde spillere fra U10-U16 mødte op til 3 
dage med masser af håndbold, hygge og fællesskab. En 
trænerstab stod til rådighed i deres sommerferie, og gav 
ungerne et par uforglemmelige dage, og dette kommer helt 
sikkert til at gentage sig.

I håndboldafdelingen lægger vi vægt på det sportslige og 
kunne da ønske at have flere hold i a-rækkerne, men fælles-
skabet og den positive stemning der er i foreningen vægter 
også højt. Vi skal give børnene og de unge nogle gode 
oplevelser, som gør at de vender tilbage til foreningen efter 
ophold på udenbys skoler, uddannelse osv.

Svømning
Så er svømningen i gang igen, og hvem ved om der er en 
Michael Phelps eller en Pernille Blume blandt de svømmen-
de børn og unge.
Der er plaskehold, nybegyndere, begyndere og lidt mere 
øvede. Der er igen talenthold, viderekommende og konkur-
rencehold, svømmerne kommer til stævner, hvor de prøver 
kræfter med andre svømmere.
Der dyrkes Aquafitness og der spilles vandpolo, med andre 
ord, en svømmeklub i fuld gang.

Håndbold piger 1991/1992.Håndboldskole 2017.

Vandaktiviteter.
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Banko gik godt i nogle år, men så blev der efterhånden  
bankospil så mange steder, at man valgte at stoppe,  
indtjeningen var ikke stor mere.

Kræmmermarkedet var også et godt og spændende ind-
slag, men også dette var der meget arbejde i, det krævede 
mange frivillige hænder.

Loppemarkedet kørte også i nogle år, det var et hyggeligt 
og rigtig godt tiltag, men der lå mange timers frivilligt arbejde 
her, lokalbefolkningen var også gode til at hjælpe til, men 
man måtte sige, at indtjeningen ikke stod i perspektiv til de 
mange timer og hænder der skulle til.

Egnsfesten er et fælles arrangement for O.S.G. & I., U.S.G. 
& I. og Hundstrup Aktivitetsforening, men det giver et pænt 
beløb til foreningerne hvert år.

Et af de første tiltag for at skaffe økonomisk hjælp, var ind-
samling af aviser.
Det største arrangement var jo Ollerup Cup – vi henviser til 
”Ollerup Cup in memory”, som ligger til fri afbenyttelse på 
bordene.

Juleballet – er også et arrangement som har givet god 
økonomisk støtte til foreningen, det var i mange år her man 
mødtes med gamle sportsvenner. Hvis man måske var 
flyttet fra egnen, og var hjemme på juleferie, så skulle man til 
julebal.
Der har også været andre baller, og der er stadig ungdoms-
baller og sodavandsdiskotek for de lidt yngre medlemmer. 
Der har været afholdt Mads Hansens Fest og nogle 
Sommermusikfestivaller, det er spændende om der 
måske dukker et eller andet sjovt arrangement op på et 
tidspunkt? – hvem ved…

Et udpluk af aktiviteter og fester som har 
været til økonomisk støtte for foreningen

Annonce for Egnsfesten i 1984.

Fyns Amts Avis den 14. oktober 1995
Søren Vibæk fra O.S.G. & I.’s herrehold og modstander i træningskampen 

mod kvindelandsholdet fortæller om sit møde med målmanden Lene 

Rantala. Han var flyttet ud som fløjspiller i denne kamp. På den uvante 

plads fik han to gange inden for kort tid, lejlighed til at skyde på mål og 

så muligheden for at score mellem målmandens hoved og målstolpen. 

Begge gange ramte bolden Lene Rantala i ansigtet. Herefter løb hun ud 

af målet og efter Søren, skældte ham arrigt ud og holdt to fingre i vejret.

Det var så Sørens minde om mødet med en af verdens mest vindende og 

bedste målmand.
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Kavalkade
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Kavalkade

1983.
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Kavalkade



Claus Pedersen · Tlf. 6224 1448
Fåborgvej 39 · 5762 Vester Skerninge

www.kp-biler.dk

Tommy’s Auto

v/ Jens F. Jensen
Fåborgvej 110 · 5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 14 19

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 15 05

www.vw-svendborg.dk

Autoværkstedet
i dit lokalområde...

Øster Skerninge Autoværksted
v/ Jørgen Jensen,
Ø. Skerningevej 17 B,
Ollerup

Telefon
62 24 13 49
www.oe-skrauto.dk
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Øster Skerninge Autoværksted
v/ Jørgen Jensen,
Ø. Skerningevej 17 B,
Ollerup

Telefon
62 24 13 49
www.oe-skrauto.dk



SPONSORERER KR. 50,- PR. BETALENDE DELTAGER I DAGENS JUBILÆUMSARRANGEMENT

Udvikling, Udlejning og Salg
Billums Ejendomme har specialiseret sig i udvikling og udlejning af attrak-
tive projektejendomme, udlejningsejendomme og investeringsejendomme 
– primært på Fyn.

Vores fundament er ordentlighed, effektiv service og klare aftaler. I ethvert 
projekt. Vi kender alle ejendomme og alle lejere. Og vi er altid åbne for 
nye muligheder.

www.billums.dk
tlf: 62 61 77 14
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projekt. Vi kender alle ejendomme og alle lejere. Og vi er altid åbne for 
nye muligheder.
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