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Allesøs håndboldherrer i 3.
division havde kun æren at
spille for, da holdet i søndags
var på besøg i Assens. Nord-
fynboerne har for længst sik-
ret sig en ny sæson i rækken,
og det var sikkert medvirken-
de til, at spillerne tog noget
let på opgaven.

Allerede ved pausen havde
Assens sat sig sikkert på kam-
pen med en føring på 18 -
11, og ret meget bedre gik

det ikke for Allesø i 2. halv-
leg, så det hele endte med et
nederlag på 36 - 25.

Kampens bedste Allesø-
skytte blev Frederik Petersen,
der scorede otte mål, mens
både Charlie Larsen og Rene
Andersen kom på scoringslis-
ten fem gange. Thomas Dam
blev noteret for tre mål, mens
Martin Larsen, Andreas Dah-
men, Bo Andreassen og Nick
Hauge alle scorede et mål.

Smal trup har gjort
det godt
Kampen i Assens var sæso-
nens sidste for Allesø, som i
alt har samlet 17 point. Det
rækker til en niendeplads,
men som nævnt langt væk fra
nedrykningspladserne.

Træner Per Hansen beteg-
ner da også sæsonen som til-
fredsstillende.

- Vi kan nu se frem til den
tredje sæson i 3. division, og

det er ganske flot af en lille
klub som vores. Ikke mindst
set i lyset af, at vores trup er
så smal, at skader og afbud
hurtigt udløser store proble-
mer. Derfor er det mit håb, at
der i løbet af sommerpausen
dukker nye spillere op, som
har lyst at prøve kræfter med
håndbold i 3. division, siger
Per Hansen, der også skal stå
i spidsen for holdet i næste
sæson. JH

Allesø uden gejst

Dansk Skytte Union har for
nylig afviklet DM-stævne i
disciplinerne 10 meter luft-
pistol og 10 meter luftriffel,
og en lang række skytter fra
Særslev Skytteforening var
på deltagerlisten.

Den flotteste placering fik
Særslev i pistolskytternes
holdkonkurrence for herrer.
Her opnåede Særslevs første-
hold med skytterne Frans
Sørensen, Brian Madsen og
Flemming Hansen nemlig i

alt 1701 point, hvilket var
nok til guldmedaljer.

Individuelt opnåede pi-
stolskytten Flemming Han-
sen en tredjeplads og dermed
bronzemedalje.

I luftriffelkonkurrencerne
skød damejuniorholdet fra
Særslev sig ind på en anden-
plads, og i juniorernes ind-
ividuelle skydning klarede
Laura Buch sig bedst med en
placering som nummer fem.

JH

DM-placeringer

Dansk Boldspil Union invite-
rer igen i denne sommer fod-
bolddrenge og -piger med på
Fodboldskole i en uge i som-
merferien.

Fodboldskolerne arrangeres
af klubber spredt over hele
landet, sådan at de fleste kan
finde en skole i nærheden af
deres bopæl.

På Nordfyn er der således
fire forskellige Fodboldskoler
at vælge imellem. På Næsby
Boldklubs baner er der Fod-
boldskole i uge 26. I Ore SG
mødes drenge og piger i uge
28, og i uge 29 er det Fjel-
sted/Harndrup IF og Otterup
B&IK, der er værtsklubber.

Årets tema er »småspil«, og
udgangspunktet er, at al træ-
ning skal være med bold. Der
spilles på små baner og med
mange boldberøringer, da det
giver deltagerne god mulighed
for at lære alle tekniske færdig-
heder i spilsituationer.

I alt er der 27.000 pladser
på landets Fodboldskoler,
men mange skoler bliver hur-
tigt fyldt, så det er en god ide
med hurtig tilmelding.

I alle klubber ligger der
fodboldskolemagasiner til ud-
deling, ligesom der kan læses
mere på DBUs hjemmeside.

JH

Fire 
fodboldskoler 

på Nordfyn

Loppegymnastik
Ingen lørdag i denne tid uden en stribe gymnastikopvisninger. I lørdags var der for eksempel gymnaster på gulvet i Morud, i Hårslev og i
Veflinge, og billedet er netop fra Veflinge Hallen, hvor Lopperne var på gulvet som det første hold, og som det ses, gjorde de brug af både tøn-
debånd og faldskærm i deres flotte opvisning.

Om kort tid sætter roerne
både og kajakker i vandet ef-
ter en lang vinterpause, og
en af de begivenheder, som
mange af udøverne og andre
rosportsinteresserede ser
frem til, er Sea Challenge
2006, der afvikles i dagene
30. juli til 5. august.

Sea Challenge er et etape-
løb for kajakker og i år også
for 2+ inriggere. Løbet fore-
går i farvandet omkring Fyn
og er på syv etaper fordelt på
syv dage. Distancen er på
cirka 300 kilometer og de
enkelte etaper varierer fra 20
til 85 kilometer.

Blandt de fynske kystby-
er, som er mål- og startby, er

Bogense. 4. etape går nemlig
fra Middelfart til Bogense,
og dagen efter indledes den
lange 5. etape (kongeetapen)
i den nordfynske købstad.

Sea Challenge er en kon-
kurrence, hvor alle kan del-
tage på deres eget niveau, eli-
te såvel som motionist. Det
er et kapløb, hvor det drejer
sig om udholdenhed, men
magter man ikke turen ale-
ne, kan man deltage som
hold, hvor flere roere skiftes
til at ro en etape.

Mere om denne inrigger-
nes og kajakkernes Tour de
France kan læses på hjem-
mesiden www.seachallenge-
fyn.dk. JH

Roernes 
Tour de France

I Otterup Bridgeklub er
kampen om parmesterskabet
indledt. Turneringen strækker
sig over fem spilleaftener, og
vinderen af A-rækken kan
derefter kalde sig klubmester.

Efter de to første runder
(64 spil) føres A-rækken af
Egil Olsen - Bjarne Nielsen
(237 point) foran Niels Chr.
Hansen - Gudrun Hansen
(226 point) og Tove Pedersen

- Jørgen Pedersen (217
point).

I B-rækken er Carsten Eg-
gert Poulsen - Bengt Mex-
Jørgensen (231 point) i front
foran Rune Nielsen - Leif

Wennerstrøm (212 point),
og C- rækken føres af  Betty
Nielsen - Marie Jensen (230
point) med Else Jørgensen -
Knud Olesen (229 point) på
andenpladsen. JH

Startskuddet har lydt

Sidste runde af Dansk Skytte
Unions Danmarksturnering
for Fripistolskytter er afviklet,
og i landets bedste række, 1.
division, satte holdet fra Sær-
slev Skytteforening sig sikkert
på 1. pladsen.

Samtlige ni skydninger har
resulteret i sejr til nordfynbo-
erne, som gjorde rent bord
ved i sidste runde at besejre
Grindsted PK med 804 - 785.

Særslev sluttede således
med de maksimale 18 point

og sikrede sig både guld og
gratis indskud til DM-stæv-
net, som afvikles i nær frem-
tid.

Særslevs andethold deltager
i 2. division, og også det hold
sluttede med en sejr, da NPK
2 blev besejret med 760 - 669.
Særslev 2 hentede i alt 12
point og sluttede på rækkens
fjerdeplads, hvilket netop rak-
te til, at også de får gratis ind-
skud ved DM.

JH

Særslev i top


