
Hårslev GFs håndbolddamer i
serie 2 har ikke haft den aller-
bedste sæson. Resultaterne har
været svingende, og inden sid-
ste uges aftenkamp på hjem-
mebane mod Allesø, lå holdet
faktisk tredjesidst og dermed i
fare for nedrykning.

Heller ikke Allesø-damerne
har været specielt stabile, men
holdet har dog samlet point
nok sammen til en placering
blandt holdene, der aspirerer
til oprykning.

Det var således noget, der
mindede om et ”bund-mod-
top”-opgør, som vi på tilskuer-
pladserne kunne se frem til,
men udfaldet blev måske ikke
helt som forventet.

Det var nemlig lige fra før-
ste fløjt Hårslev-holdet, der
satte dagsordenen. Spillerne
var i den grad oppe på dup-
perne og indstillet på at vise,
at rollen som bundhold er helt
forfejlet. Vejen blev vist af
unge spillere som Tina Larsen,
Heidi Birch, Sandra Skals,
Janni Larsen og målvogter Li-
se Hansen, og recepten var of-
fensivt og aggressivt forsvars-
spil, som i den grad spolerede
Allesø-skytternes muligheder
for at komme til kvalificerede
afslutninger.

I angrebsspillet havde
hjemmeholdets spillere effek-
tive metoder til at åbne Allesøs
forsvar. Der blev spillet kvikt

Tina Larsen (nr. 9) ydede en stor indsats for Hårslev i kampen mod Allesø.

Færre fodbold-
spillere i Skamby

Puslinge 
piger i nyt
dress

Nordfyns håndboldklubs pus-
linge piger har for nylig fået nyt
spilletøj. Vestfyns Undervogn-
scenter Aps og Vestfyns Autolak
er sponsorer bag indkøbet, og re-
præsentanter fra firmaerne ses
her sammen med spillere og le-
der.

Der stod en EM-billet på spil
for juniorriffelskytten Maria
Degn Poulsen, Særslev Skytte-
forening, da hun sammen
med klubkammeraterne Kris-
tine og Laura Buch for nylig
deltog ved Baltic Cup.

På stævnets første dag gik
det ganske pænt for Maria
Degn Poulsen, der sluttede

som nummer fire, mens Lau-
ra Buch sluttede på 8. plad-
sen og Kristine Buch blev
nummer 17.

Men på Baltic Cups anden
og tredje dag gik det skævt
for både Maria og Kristine,
der begge sluttede på place-
ringer omkring 20. pladsen,
mens Laura erobrede en 12.

og en 11. plads. Med disse
placeringer til Maria Degn
Poulsen forsvandt hendes chan-
ce for at blive udtaget til Europ-
amesterskaberne, men som en
forklaring på de pauvre resulta-
ter skal det nævnes, at hun og i
øvrigt også Kristine Buch i de-
cember blev ramt af kyssesyge.
Derfor har de to skytter i de se-

neste uger ikke kunnet passe
træningen fuldt ud, ligesom de
hurtigt bliver trætte under et
flerdagsstævne som Baltic Cup.
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Sygdom spændte ben for skytter

Hårslev nedkæmpede Allesø

og bredt, samtidig med at fløj-
og stregspillere rykkede flittigt
rundt og skabte huller til gen-
nembrud eller skud fra distan-
cen.

Midtvejs i 1. halvleg var

Hårslev i front med 7 - 3, og
netop som Allesøs bedste skyt-
te, Pia Routhe, begyndte at
udnytte den træthed, som de
første hektiske minutter havde
udløst hos nogle af Hårslev-

spillerne, sendte træner John
Kruse mere rutinerede kræfter
i form af Helle Olsen, Susan-
ne Jørgensen og Susanne Kap-
pel på banen. Det resulterede
blandt andet i tre hurtige Hel-

le Olsen-scoringer, og Hårslev
kunne gå til pause med en fø-
ring på 11 - 7.

Ingen recept
Mønstret fra 1. halvleg

fortsatte efter sidebyttet, og
Allesø ledte forgæves efter en
brugbar recept. Blandt andet
prøvede gæsterne med person-
lig opdækning af Tina Larsen,
men Allesø-spillernes helt op-
lagte problem var, at de denne
aften slet ikke matchede Hårs-
lev-spillernes vilje og parathed. 

Allesø blev ganske enkelt
kæmpet og spillet ned, og
Hårslev vandt sikkert med 21
- 13.

For hjemmeholdet blev Ti-
na Larsen topscorer med syv
mål, mens Sandra Skals og
Janni Larsen begge blev note-
ret for fire træffere. De øvrige
mål blev fordelt mellem Helle
Olsen (3), Susanne Kappel
(2), og Natasja Nielsen (1).

Pia Routhe blev med syv
mål Allesøs flittigste skytte.
Marianne Stjernholm scorede
fem gange, mens Charlotte
List blev noteret for en enkelt
træffer.

Trods sejren er Hårslev
fortsat tredjesidst i puljen med
11 point, men kan gejsten og
spillet fra sidste uges aften-
kamp overføres på de kom-
mende kampe, er holdet hur-
tigt oppe i den bedste halvdel.

For Allesø betød nederla-
get, at holdet blev sat et skridt
tilbage i bestræbelserne på at
nå en oprykningsplads. Hol-
det ligger nummer fire med
14 point. JH

Skamby Boldklub har for ny-
lig afviklet den årlige general-
forsamling, og de cirka 25
fremmødte medlemmer kun-
ne høre, at formand Børge
Nielsen i sin beretning måtte
konstatere, at antallet af fod-
boldspillere i Skamby er fal-
dende. Medlemstallet i ung-
domsafdelingen har været
konstant, men i seniorafde-
lingen er tallet vigende, hvil-
ket er et resultat af flere års
manglende tilgang fra ung-
domsafdelingen. 
Klubben har i sæsonen 2005
måttet trække to hold ud af
turneringen på grund af
manglende tilslutning til de
berørte hold. 
Skambys ungdomshold har
klaret sig tilfredsstillende. Fle-
re af holdene har været det
mest scorende i deres række i
turneringen, men desværre var
seniorerne ikke helt så målfar-
lige. Det eneste herre senior-
hold, som var tilbage sidst på
sæsonen, rykkede fra serie 3
og ned i serie 4. 
Dameholdet klarede sig godt i
turneringen, som desværre blev
ramt af mange aflyste kampe,
hvor holdets modstandere ikke
kunne stille hold. 
Gert Knudsen er ansat som
træner for seniorerne i 2006,
og Henrik Eriksen fortsætter

som træner for klubbens da-
mehold. 
Skamby BKs Super Old Boys
og Veteraner har deltaget i tur-
neringer under OB 70. Super
Old Boys blev nr 2 i rækken,
mens Veteranerne vandt fyns-
mesterskabet. Lidt succes har
klubben haft!

Økonomien er i orden
Økonomisk er 2005 gået til-
fredsstillende, og kasserer Ma-
rianne Dam Madsen kunne
berette om et mindre over-
skud, som kan lægges til den
bestående egenkapital. 
Netop posten som kasserer
skulle genbesættes på general-
forsamlingen, da Marianne
Dam Madsen ikke ønskede at
fortsætte, og som ny kasserer
blev valgt Jan Lindegaard. 
Også den mangeårige ung-
domsformand Flemming
Kristensen valgte at stoppe, og
Thomas Svensson overtager i
stedet den post.
Nye folk skal også til at løfte
indestævnet Skamby Cup, da
to af hovedkræfterne, Erik
Kjeldsen og John Thomsen,
har valgt at stoppe.
Endelig blev behovet for en ny
hjemmeside i Skamby Bold-
klub drøftet på generalforsam-
lingen.
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