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Særslev Skytteforening havde
et enkelt hold med, da der
først i marts blev afviklet fina-
lestævne i den såkaldte SK-
cup.

Særslev-holdet med skytter-
ne Mark Paul, Laura Buch,
Jan Østergaard Jensen og
Vang Jarl skød så flot, at det
kom i A-finalen, hvor det blev
til en slutplacering som num-
mer tre, hvilket indbragte en
præmie på 5.000 patroner til
klubben.

Præmievåben
Ved samme stævne dystede en

række UNG-skytter om »Præ-
mievåben« og efter de indle-
dende runder var de to Sær-
slev-skytter, Kristine Buch og
Maria Degn Poulsen, blandt
de ni finalister.

I finalen sluttede Maria
Degn Poulsen på en flot før-
steplads, hvilket indbragte
hende et præmievåben-gave-
kort til en værdi af 10.800
kroner.

Kristine Buch placerede sig
på fjerdepladsen og kunne rej-
se hjem med et gavekort på
1.000 kroner.
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Patroner og 
præmievåben

Disse fire Særslev-skytter opnåede en tredjeplads ved SK-cup (privat-
foto).

Veflinge Hallen dannede i lør-
dags rammen om et af Fyns
Håndbold Forbunds mini-
stævner, hvor de alleryngste
håndboldspillere i seks-syv-ot-
te års alderen mødes og spiller
mod hinanden på små baner.

Holdene med de små spil-
lere er delt i tre puljer alt efter,
hvor skrappe de er, således at

nybegynderne undgår at mø-
de spillere, som er begyndt at
få styr på opdækning, hop-
skud og finter.

Stævnet i Veflinge var for-
årets sidste, og derfor blev der
efter kampene delt medaljer
ud til alle.
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Minispillere 
til stævne

Små spillere fra Veflinge (i blå veste) i angreb, men modstanderne
fra Stige har styr på opdækningen.

Riffel- og pistolskytter fra Jyl-
land og Fyn deltog for nylig i
det såkaldte Jyllandsstævne, og
af resultatlisterne fremgår at
mange nordfynske skytter pla-
cerede sig i de enkelte rækkers
top-ti liste.

I riffelskytternes klasse BK1
blev Signe Knudsen, Bogense,
nummer et, og samme fine
placering fik Camilla Knud-
sen, Særslev, i Jun1-klassen.
Begge Skytter opnåede 400
point. I Ung-klassen fik Kris-
tine Buch, Særslev, en sjette-
plads, mens Jan Østergaard
Jensen, Særslev, blev nummer
fem i Sen1, og Torben Chris-
tiansen, Særslev, blev nummer
syv i Sen2.

I Luftriffelklasserne var der

en førsteplads til Sandra
Christiansen, Særslev, i Jun2,
mens Laura Buch, Særslev,
blev treer i Jun1. En tredje-
plads blev der også til Kristine
Buch i Ung-klassen, og i Sen
1 blev jan Østergaard Jensen,
Særslev, nummer fire.

I pistolskydningens Sen1-
klasse var der en andenplads
til Karsten Hollesen, Særslev,
og en femteplads til klubkam-
meraten, Brian Madsen. I
Vet2-klassen blev Svend E.
Christensen, Bogense, num-
mer et.

Endelig var der en fjerde-
plads til Flemming Hansen,
Særslev, i Sen1-klassen i luftpi-
stol.
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Skytter vandt
Jyllandsstævne

Søndersø IFs håndboldherrer
har ikke samlet voldsomt
mange point i de seneste uger,
hvor heldet og de små margi-
naler ikke har været på nord-
fynboernes side, og ned-
rykningsstregen kunne anes i
det fjerne, da holdet i søndags
drog til Vestfyn for at møde
Nr. Åby Båring, som også
havde hårdt brug for point.

Ved pausen var gæsterne fra
Søndersø bagud med et par
mål, men i løbet af 2. halvleg
fik nordfynboerne overtaget
og var få minutter før tid for-
an med fem mål. I en sidste
desperat offensiv halede Nr.
Åby kraftigt ind, men Sønder-
sø holdt fast og vandt med 25
- 24.

- Det er en befrielse, at vi
nu er sikre på at blive i ræk-
ken, og så må det være mindre
vigtigt, at sæsonens mål om at
slutte i rækkens bedste tredje-
del ikke helt opfyldes, lød det
fra en glad Søndersø-træner,
Steen Olsen, der så Tore Mo-
gensen og Lasse Jørgensen
score hver seks mål og dermed
dele topscorerværdigheden.

Inden sidste kamp på søn-

dag er Søndersø på 7. pladsen
med 19 point, og lige efter på
8. pladsen med 18 point føl-
ger Otterup, som også er sik-
ker på at blive i rækken efter
at have hentet et enkelt point i
weekendens kamp mod Olle-
rup/Skerninge.

Damer i bekneb
Derimod har såvel Sønder-

søs som Otterups bedste da-
mespillere nedrykningsspøgel-
set tæt inde på livet.

Søndersø-damerne vandt
søndagens opgør mod HF
Vestfyn med 28 - 20, men
holdet slutter alligevel næst-
sidst og ligger således til ned-
rykning. Holdet kan dog få en
ekstra chance i form af ned-
rykningskampe, hvis andre
klubbers resultater mager sig
rigtigt set med nordfynske øj-
ne.

Otterups damehold i 3. di-
vision er også i nedrykningsfa-
re på fjerdesidste pladsen, men
i modsætning til Søndersø-da-
merne kan Otterup-spillerne
redde sig ved sejre i de sidste
kampe.
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Nedrykning undgået

I den kommende weekend
afholder Hestehavens Ride-
klub i Bogense et distrikts-
stævne, hvor 165 ekvipager
skal dyste i dressur.

De mange heste og ryttere
kommer fra hele landet, lige-
som en ekvipage fra Finland
har meldt sin ankomst.

Lokalt vil der være delta-
gelse af Pernille Kjær på
varmblodshoppen Stald

Højgaards Akachie, og Jim
Rasmussen vil blandt flere
starte på Broholms High-
light, der er kendt fra Ung-
heste VM i Tyskland.

Jim Rasmussen har i øv-
rigt netop været til hingste-
kåring i Herning, hvor han
vandt Grand Prix Kür på
Midt West Dacapo med
over 73 procent.
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Distriktsstævne 
i Hestehaven

Hårslevs håndbolddamer i se-
rie 2 har haft svært ved at sli-
de sig fri af en placering
blandt bundholdene i puljen,
men holdet kunne dog tage
til søndagens opgør mod OH
77 uden nerver, da det nu er
afgjort fra unionens side, at
kun et hold rykker ud, og
den plads har Tommerup for
længst sat sig på, da det hold
er helt uden point.

Sejre i de sidste kampe
kan dog betyde, at Hårslev
rykker op i bedste halvdel af
den jævnbyrdige række, og
første skridt blev taget mod
OH 77, der blev besejret
med 11-10.

- En smal sejr efter en
kamp, hvor især forsvaret og
vores målvogter viste gode
takter, fortæller træner John
Kruse, som videre oplyser, at
nordfynboerne bortset fra en
enkelt gang i 2. halvleg var
foran gennem hele kampen.

Hårslevs mål blev scoret
af Jannie Larsen (4), Helle
Olsen (4), Tina Larsen (2)
og Susanne From (1).

Allerede i aften (tirsdag)
er spillerne i kamp på hjem-
mebane mod Tommerup, og
på søndag sluttes af - også på
hjemmebane - mod TPI.
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Smal Hårslev-sejr


