
Danmarksmesterskaberne for
ungskytter er netop afholdt i
Vingsted, hvor mere end
1000 riffelskytter var mødt op
for at dyste om titler og hold-
mesterskaber.

Så mange deltagere til et
mesterskabsstævne kan kun de
færreste idrætsgrene mønstre,
og det blev da også til nogle
lange dage for de nordfynske
deltagere med hjælpere og fa-
milier.

Men de mange skydninger
gav imponerende udbytte,
idet begge de to eftertragtede
mesterskabstitler kom med
hjem - og endda havnede i
samme familie.

Søstrene Signe og Camilla

Knudsen skød sig nemlig til
hver sin guldmedalje og blev
altså Danmarksmestre. Signe,
der stiller op for Bogense
Skytteforening, vandt BK-
rækkerne med 400 point (33
x-tiere), og storesøster Camil-
la, som er medlem af Særslev
Skytteforening,  vandt junior-
rækkerne med 400 point (27
x-tiere).

I holdkonkurrencerne var
Særslevs juniorer med helt
fremme og vandt sølvmedal-
jer. Holdet bestod af Camilla
Larsen (396 point), Simon
Lebbaeus (397 point), Camil-
la Knudsen (400 point) og
Laura Buch (399 point).
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Guld til søstrene
Knudsen

Sølvmedaljer til Særslevs juniorhold. Fra venstre er det Camilla
Larsen, Simon Lebbaeus, Camilla Knudsen og Laura Buch (privat-
foto).

Søstrene Camilla og Signe Knudsen er begge nykårede Danmarks-
mestre i riffelskydning. (Privatfoto).

Søndersø IFs håndbolddrenge
i A-rækken besatte puljens
førsteplads og var dermed
sammen med de tre øvrige
puljevindere kvalificeret til
kampene som Fynsmesterska-
bet.

I første kamp mødtes Søn-
dersø og  EH Odense, og spil-
lerne måtte ud i omkamp
inden nordfynboerne sikrede
sig en kneben sejr på  22 - 21. 

Topscorer blev Peter Ni-
elsen med syv mål, og han og
holdkammeraterne var der-
med klar til finalen mod Gis-
lev/Kværndrup.

Finalen blev både spænden-
de og jævnbyrdig. Pausestil-
lingen var 10 - 10, og selv om

Søndersø på et tidspunkt i 2.
halvleg førte med 15 - 12, så
nåede modstanderne op og
gik i front med 19 - 17 og 20
- 18.

Søndersø lod sig dog ikke
knække og udlignede til 21 -
21, og med blot tre sekunder
tilbage blev Jacob Beyer Mad-
sen matchvinder, da han fra
stregen scorede sejrsmålet til
22 - 21.

I finalekampen viste især
backen Christian Hansen
stærkt spil med fire-fem hvi-
nende langskudsmål, og i den
hektiske slutfase bidrog også
målmand Christian Rasmus-
sen til sejren med flere for-
nemme redninger. JH

Mesterlig indsats

Søndersø IFs drenge A-hold med medaljerne, som viser, at de er
Fynsmestre (privatfoto).

I den kommende weekend
danner Hestehavens Rideklub
i Bogense rammen om et dis-
triktsstævne i ridebanespring-
ning.

Hele 245 ekvipager stiller
op og blandt rytterne er ride-
skolens daglige leder, Ulrik
Kjær, der er tidligere Dan-
marksmester i ridebanespring-
ning og har over 35 sejre i S-
springninger.

Ved stævnet bliver der lige-

ledes lejlighed til - for sidste
gang - at se elitehingsten Car-
ano under rytter i Danmark.
Det er hestens ejer, Jørgen K.
Hansen, som selv kommer til
Hestehavens Rideklub med
Carano.

Derudover vises fire andre
hingste frem, herunder tyskav-
lede Libertyman, der rides af
Lars Trier Kjøller.
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Springstævne
i Hestehaven

Hver torsdag eftermiddag mø-
des en flok ældre gymnaster
til en times tid med motion
og bevægelse. Gymnasterne er
medlem af Skamby Gymna-
stikforening, mødestedet er
Skamby Friskoles aula, og for
at lede de forskellige aktivite-
ter står Else Marie Jensen pa-
rat.

Hun har kurven fuld af
lydbånd og cd’er med den helt
rette musik med takt og ryt-
me, og ofte får øvelserne et
ekstra pift med redskaber og
rekvisitter af forskellig art.

Faktisk har Else Marie Jen-
sen netop i denne sæson været
leder af Ældre Motions-holdet
i hele 25 år, og det jubilæum
blev fejret, da gymnasterne i
sidste uge var samlet til den

ugentlige træning.
Både nuværende og tidlige-

re bestyrelsesmedlemmer var
ligeledes mødt talstærkt frem
for at deltage i hyldesten af ju-
bilaren, som i hele sit liv har
beskæftiget sig meget med
gymnastik.

- Netop i år er det 50 år si-
den, at jeg var på gymnastik-
højskole, og på nær nogle en-
kelte år har jeg lige siden ledet
gymnastikhold, fortæller Else
Marie Jensen, der også i
mange år har været med i be-
styrelsen for Skamby Gymna-
stikforening, hvor hun var for-
e- ningens formand i en 17 år
lang periode.
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Flot jubilæum

Else Marie Jensen har i 25 år ledet Ældre Motion i Skamby Gym-
nastikforening. Her ses hun (længst til højre) med gymnasterne, som
er med på holdet i denne sæson.

Årets OHK’er
I forbindelse med sæsonens sidste hjemmekampe kårede Otterup HK
”Årets OHK’er”. Titlen gik i år til Doris Madsen, som fik en masse
rosende ord, pokal og blomster af formand Henrik Svensson.
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