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Forrige søndag spillede Søn-
dersø IFs håndboldherrer i
Fynsserien uafgjort på ude-
bane mod et af topholdene,
Kerteminde, så det var et op-
timistisk nordfynsk hold,
som en aften midt i sidste
uge drog til Odense for at
møde DHG.

De gode takter fra Kerte-
minde-kampen skulle natur-
ligvis følges op mod DHG’-
erne, men sådan gik det des-
værre ikke.

Efter en mat indsats måt-
te Søndersø luske hjem med
et nederlag på 34 - 32, og i
følge træner Steen Olsen var
der meget lidt at glæde sig
over.

- Det er vel OK, at vi for-
mår at score 32 mål, men
samtidig brændte vi mindst
en halv snes store tilbud. Det
rimelige angrebsspil blev dog
overskygget af svagt forsvars-
spil, hvor vi slet ikke kom op
i tempo. Vi slog ganske en-
kelt ikke til, konkluderer
Steen Olsen, der oplyser, at
stort set alle markspillere
kom på scoringstavlen med
Lasse Jørgen- sen som den
flittigste målskytte.

Med nederlaget har Søn-
dersø fortsat 17 point og lig-
ger midt i rækken, men af-
standen til bundholdene vir-
ker ikke længere betryggende.
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Mat indsats

Schæferhundeklubben Kreds
25 Nordfyn har netop holdt
generalforsamling.
Sekretær Anne Grethe Ras-
mussen, Hårslev, der har været
med i bestyrelsen i 14 år, øn-
skede at stoppe. Formand Poul
Christiansen takkede Anne
Grethe Rasmussen for en
mangeårig og trofast ar-
bejdsindsats for Schæferhun-
deklubben og kvitterede med
en buket blomster.
Som ny sekretær i bestyrelsen
valgtes Charlotte Madsen,
Lunde, og bestyrelsen ser her-
efter sådan ud: Formand Poul
Christiansen Farstrup, næstfor-

mand Carsten Nielsen Søn-
dersø, kasserer Jørgen Jørgen-
sen Søndersø, sekretær Char-
lotte Madsen Lunde og
bestyrelsesmedlem Hanna
Bonnesen Søndersø.
Som suppleanter blev valgt
Lau Rasmussen Otterup og
Lykke Bang Stige.

Fire nåle
Inden generalforsamlingen
sluttede, blev der overrakt
nåle til i alt fire medlemmer.
Tre medlemmer havde 10
års jubilæum og et medlem
havde samlet 50 point til
hundeførernålen i guld. JH

Schæferhunde-
klubbens nye 
bestyrelse

Allesø GFs håndboldherrer i
3. division havde fortsat sæ-
sonens første sejr på udebane
til gode, da holdet i søndags
kørte til Fredericia for at møde
det lokale hold.

Kampen blev meget jævn-
byrdig og præget af et par go-
de forsvar, som holdt målsco-
ringen nede i begge ender.

Sidst i 1. halvleg havde vær-
terne dog opbygget en tre-
målsføring, men Allesø nåede
at udligne, så pausestillingen
var 11 - 11.

I 2. halvleg var Allesø flere
gange foran med et par mål,
men Fredericia lod sig ikke
hægte af, og stillingen var 21 -
21, da kamptiden var ved at
løbe ud.

I de allersidste sekunder
lykkedes det dog den godt
kæmpende fløjspiller Martin
Larsen at bryde igennem og
score til 22 - 21. Dermed sik-
rede Allesø sig sæsonens første
sejr på udebane, og de to
point bringer nu den samlede
pointsum op på 14.

Holdet er dermed placeret
på rækkens 8. plads og afstan-
den til nedrykningspladserne
er efterhånden ganske betryg-
gende.

I kampen mod Fredericia
blev Thomas Dam topscorer
med fem mål, mens Rene An-
dersen og Frederik Petersen
begge scorede fire gange.
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Sejr på udebane

Signe Knudsen, Jan Østergaard Jensen og Brian Madsen (t.h.) op-
nåede alle 1. pladser i finalerunden (privatfoto).  

To fine sejre

Skytter fra hele Danmark var
traditionen tro inviteret til
Skallebøllestævnet midt i fe-
bruar.
Ved stævnet var der mulighed
for at indlede udendørssæso-
nen på langdistance, hvilket
enkelte tænderklaprende skyt-
ter gjorde, men de fleste holdt
sig dog inden døre i varmen
og fik flotte resultater registre-
ret.
Omkring 425 riffelskydninger
og 135 pistolskydninger blev
leveret af deltagerne, og de
nordfynske skytter holdt sig
absolut ikke tilbage og fik im-
ponerende andel i mesterska-
berne.
Signe Knudsen, Bogense
Skytteforening, vandt BK-
klasserne med 400p (30 X-ti-
ere).
Camilla Knudsen, Særslev
Skytteforening, vandt Junior-
klasserne med 400p (24 X-ti-
ere).
Kristine Buch, Særslev Skytte-
forening, vandt Ung-klassen
med 386p (11 X-tiere).
Jan Østergård Jensen, Særslev
Skytteforening, vandt Senior-
klasserne med 390p (7 X-tie-
re)

Brian Madsen, Særslev Skytte-
forening, vandt Pistol-klasser-
ne med 574p /190.

Finalerunde
Søndag kunne de bedst place-
rede deltage i finalerunde,
hvor alle skyder samtidig
under kommando.
De enkeltes point råbes jævn-
ligt op, og publikum kan lige-
ledes følge slagene på stor-
skærm.
Der er pengepræmier til de 3
bedst placerede, samt den som
rykker flest placeringer op - i
hver af de 4 finaler.
I finalerne var der 1. pladser til
Signe Knudsen, Bogense (BK-
rækken), Jan Østergaard Jen-
sen, Særslev (Seniorrækken),
og Brian Madsen, Særslev (Pi-
stolrækken).
Andenpladser var der til Ca-
milla Knudsen, Særslev
(jun+åben+vet-rækken), Kris-
tine Buch, Særslev (seniorræk-
ken), og  Flemming Hansen,
Særslev (pistolrækken).
Endelig var der en tredjeplads
til Henning Larsen, Særslev
(seniorrækken).
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Skytterne 
markerede sig

Håndbolddamerne i Søndersø
IF har i den forløbne uge væ-
ret ude i to vitale opgør i kam-
pen for at overleve i serie 1.

Først mødte holdet Nr.
Lyndelse/Søby, hvor det blev
til en sejr på 23 - 18 efter en
solid føring på 15 - 7 ved pau-
sen.

Den sejr var naturligvis et
godt rygstød, inden holdet et
par aftener senere drog til
Vestfyn for at møde KIF Mid-
delfart.

Også her leverede Søndersø
en flot præstation, og efter en
føring på 13 - 7 ved pausen
løb nordfynboerne i 2. halvleg

Middelfart helt over ende og
vandt med de knusende cifre
29 - 14.

I begge kampe scorede
Søndersøs Camilla Hansen
syv mål og blev dermed top-
scorer, men ellers var det
kendeteg- nende, at stort set
alle markspillere kom på sco-
ringstavlen i de to opgør.

Trods de to sejre ligger Søn-
dersø-damerne fortsat næst-
sidst i rækken med syv point,
så det er nødvendigt med flere
point i sæsonens to sidste op-
gør, hvis nedrykning skal und-
gås.
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