
Det kommunale landkort
står som bekendt overfor en
større ændring, og disse æn-
dringer kan naturligvis også
mærkes i sportens verden.
Hvad sker der med til-
skudsordningerne, og hvad
med vores baner, haller og
klubhuse for nu blot at næv-
ne et par af de spørgsmål,
som mange idrætsledere stil-
ler hinanden i disse måne-
der.
I fodboldens verden forsøger
man at ruste sig til de nye ti-
der, og med Fyns Boldspil
Union som fødselshjælper er
der nu i hver af de nye stor-
kommuner oprettet såkaldte
Fodboldråd. Disse råd skal
ses som et samarbejdsorgan,
der skal sikre en fælles hold-
ning over for de kommunale
myndigheder og hindre, at
klubber spilles ud mod hin-
anden.
Desuden skal rådene ses
som et led i at styrke fod-
boldspillet og sikre såvel

fastholdelse som tilgang af
medlemmer til fynsk fod-
bold. Det skal for eksempel
ske gennem fælles aktiviteter
for klubberne i de enkelte
kommuner.
I den nye Bogense Kommu-
ne er der valgt et Fodbold-
råd med syv medlemmer,
hvoraf de seks valgt af de lo-
kale klubber, mens det sy-
vende medlem udpeges af
FBU. De seks klubfolk, som
blev valgt, er Jørgen Leth,
Otterup, Ole Jørgensen,
Ore, Michael Eskemose,
Lunde, Bjarne Andersen,
Veflinge, Lasse Mogensen,
Hårslev, og Bjarne Simon-
sen, Bogense. Med disse
navne er både små og store
klubber repræsenteret, og
det samme er klubber med
vægt på pige- og kvindefod-
bold. Også  geografisk er de
seks medlemmer fordelt
over hele den nye kommu-
ne.
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Fodbold-
klubberne 
ruster sig

Hårslev Boldklub vandt i 2005
FBUs pokalturnering for klub-
ber med hold i serie 3-5. Sejren
betød, at klubben for nylig var
inviteret til pengeuddeling på
Albani Bryggerierne for at mod-
tage en check på 5.000 kroner.
På billedet ses Lars Jensen og
Martin Christensen fra Hårslev
BK med kuvert og diplom, og
de to spillere flankeres af re-
gionschef Jørgen Jeppesen, Alba-
ni (t.v.), og FBUs formand,
Thomas Bytoft.

Pokalsejr
gav penge

Lunde G&IF er ikke blot en
fodboldklub for piger. Dreng-
espillere er der også en masse
af, og på fredag-lørdag mødes
de til fodboldtræning og hyg-
ge.

Formålet er, at spille en
masse fodbold, indøve taktis-

ke oplæg, lære om sund mad
og ryste spillerne sammen, så
drengene kommer i rigtig god
form og kan vise, at det ikke
blot er pigerne i Lunde, som
er gode til fodbold.
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Fodboldmaraton
for drenge

I håndboldspillernes Herre
junior A Fynsmesterpulje tog
Søndersø IF i søndag imod
ubesejrede Hårby, men efter
besøget på Nordfyn er Hårby
ikke længere ubesejret.

Søndersøs juniorer leverede
nemlig en rigtig flot kamp og
sluttede i ren opvisningsstil
med at sejre 25 - 18.

En jævnbyrdig 1. halvleg
sluttede med en snæver føring
på 11 - 10 til gæsterne, og ef-
ter pausen var sydfynboerne i
teten med tre mål.

Men så viste Søndersø-spil-
lerne flot moral, og anført af
en storspillende Mikkel Mje-

sing kørte hjemmeholdets an-
grebsmaskine. Nævnes bør be-
stemt også Mathias Hjort, der
havde en række flotte redning-
er i målet, men først og frem-
mest var det en fin holdpræ-
station, der førte til den
overbevisende sejr.

Topscorer for Søndersø
blev Mikkel Mjesing med hele
11 mål. Martin Kunz nettede
fire gange, mens Christian
Knudsen og Daniel Johansen
begge blev noteret for tre sco-
ringer.

I tabellen ligger Søndersø-
juniorerne på tredjepladsen
med seks point. JH

Flot sejr 
til juniorer

Daniel Johansen (t.v.) og Mikkel Mjesing (nr. 5)  på boldjagt i
kampen mod Hårby.

Både Otterups 2. divi-
sionsherrer og Søndersøs
herrehold i Fynsserien måtte
sige farvel til mere pokal-
håndbold, da 5. runde af
pokalturneringen blev afvik-
let i begyndelsen af februar.

Otterup var i Lyngby for
at møde det lokale 1. divi-
sionshold, og trods en god
præstation måtte nordfyn-
boerne rejse hjem med et
snævert nederlag på 34 - 33.

Også Søndersø var på
Sjælland for at møde KVIK
Humlebæk, der til daglig
spiller i 3. division, og nord-
fynboerne blev slået med 32
- 23.

Fynske Cup
Søndersøs damehold i se-

rie 1 var tæt på at nå femte
runde af Fynske Cup, men
måtte på udebane se sig slået
af Højby med 19 - 18.

Også Næsbys damehold
er slået ud efter nederlag på
22 - 20 til Ollerup/Sker-
ninge.

Endelig er det også slut
med pokalhåndbold i Ve-
flinge/Morud. Damerne
tabte i 4. runde til Nyborg
med 26 - 21, og klubbens
herrehold er ude efter et
nederlag på 31 - 24 til BR
66 fra Langeskov.
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Slut med 
pokalhåndbold

Det lugtede af topopgør, da
Søndersø IF i søndags tog
imod Middelfart i håndbold-
spillernes serie 3, men håbet
om en spændende håndbold-
kamp forsvandt hurtigt.

Middelfart-spillerne var
nemlig fra første fløjt oppe på
dupperne og satte sig fuld-
stændigt på et tamt hjemme-
hold, som slet ikke kom i
gang i 1. halvleg.

Med en føring på 16 - 7
ved pausen havde gæsterne på
det nærmeste afgjort kampen,
og Middelfart-spillerne kunne
tage den mere med ro i de sid-

ste 25 minutter.
I 2. halvleg fulgte Søndersø

derfor pænt med og fik trods
alt vist, at det ikke er helt til-
fældigt, at holdet ligger i ræk-
kens top-3.

Slutresultatet blev dog en
sikker sejr på 31 - 20 til Mid-
delfart, der ser ud til at styre
sikkert mod oprykningen til
serie 2.

Topscorer for Søndersø
blev Eddi Højland med syv
mål, mens både Bo Rasmus-
sen og Claus Hansen blev no-
teret for fire scoringer.
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Søndersø 
hægtet af

Særslev Skytteforenings pi-
stolskytter har bidt sig fast i
toppen af flere rækker i den
holdturnering, som Dansk
Skytte Union arrangerer.
I Fripistol på 15 meter dis-
tancen fører Særslevs første-
hold 1. division sammen
med Rønne. Begge klubber
har maksimumpoint efter
fem runder, og senest besej-
rede Særslev-skytterne NPK
1 med 799 point mod 788.
Særslevs andethold deltager
i 2. division og ligger på
fjerdepladsen med seks
point.

I Luftpistol på 10 meter dis-
tancen er Særslev 1 på en
sikker førsteplads i 1. divi-
sion med 14 point efter syv
runder. Holdet har således
ikke sat point til og er fire
point foran de nærmeste
konkurrenter.
Også Særslev 2 har maksi-
mumpoint og er på første-
pladsen i 4. division, mens
Særslev 3 ligger på tredje-
pladsen i 5. division. I 5. di-
vision deltager ligeledes
Bogense Skytteforening, og
holdet herfra ligger netop
nu på 6. pladsen. JH

Pistolskytterne 
er urørlige
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