
På søndag skal mange af de
nordfynske småveje lægge as-
falt til, når Bogense Motions
Cykelklub (BMC) afvikler et
stort motionscykelløb.

Rytterne får mulighed for
at vælge mellem to distancer.
En lang rute på 100 kilometer
og en kort rute på 50 kilome-
ter, og begge ruter har start og
mål ved Bogense Skole.

Starten på begge ture går
ved 10-tiden søndag formid-
dag. Først sendes deltagerne
på den lange rute afsted, og
deres tur går først mod øst,
hvor byer som Nr. Højrup,
Kappendrup og Allesø passe-
res inden der fortsættes mod
Langesø-området. Videre går
det mod Hindevad, Fjelsted
og Brenderup, inden Bogense
igen kommer i sigte.

En halv snes minutter træ-
der rytterne på den kortere tur
afsted mod Engeldrup, Ros-
trup og Kosterslev. Videre
gennem Veflinge med retning

mod Ore og Skåstrup inden
Bogense atter nås.

Flotte ture i afvekslende
terræn, hvor der så vidt muligt
er lagt ruter udenfor de store
landeveje.

Kaffe, rundstykker 
og suppe
Tilmeldingen til løbet kan
finde sted på selve løbsdagen,
og allerede et par timer før
starten er arrangørerne på
plads ved Bogense Skole for at

tage imod og dele startnumre
ud. Der bydes på kaffe og
rundstykker til de morgenfris-
ke, og efter løbet serveres der
suppe til alle. Også ude på de
to ruter er der oprettet depo-
ter, hvor der er muligheder for
at få forfriskninger.

En række sponsorer bakker
arrangementet fint op, og det
betyder en stribe fine præmier,
som deles ud til rytterne efter
lodtrækning på startnumrene.
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Motionscykelløb på Nordfyn
Bogense Motions Cykelklub afvikler løb på søndag

I fodbolddamernes Kvalifika-
tionsrække mødtes Skamby
og Hårslev/Ore i sidste uge i
et nordfynsk lokalopgør på
Skamby Stadion.

På forhånd hvilede favorit-
værdigheden på Hårslev/Ore-
spillernes skuldre, da de havde
indledt sæsonen med to klare
sejre over Verninge og Næsby,
mens Skamby i sin sæsonpre-
miere havde tabt til Verninge.
Til lokalopgøret var gæsterne
dog noget svækket af skader
og afbud, mens hjemmehol-
det stillede i stærkeste opstil-
ling, og da Skamby-spillerne
samtidig ramte en af de gode
dage, måtte forhåndsfavorit-
terne lægge ryg til et nederlag
på hele 5 - 1.

At Hårslev/Ore ville få det
vanskeligt blev klart fra start.
Godt hjulpet af en kraftig
vind i ryggen tilkæmpede
Skamby sig flere hjørnespark,
og allerede i det 8. minut kom
værterne i front med 1 - 0, da
Malene Odgaard slap alene
igennem og sikkert lagde bol-
den ind ved roden af den fjer-
neste stolpe.

Mindre end 10 minutter
senere var Malene Odgaard
igen på pletten, da hun fra tæt
hold prikkede bolden i efter
en aflevering fra Anne Ras-
mussen.

Føringen og medgangen
gav selvfølgelig Skamby-spil-
lerne tro på tingene, og de dis-
kede i perioder op med spil,
som træner Henrik Eriksen
betegnede som det bedste i
den tid, hvor han har haft an-
svaret for holdet, og det har
han trods alt haft i mere end
et år.

Fremtrædende på holdet
var ud over den dobbelte mål-
scorer Malene Odgaard også
rutinerede spillere som Birgit-
te Hansen, Anette Lerche og
anfører Heidi Haastrup, lige-
som unge Anette Nielsen viste
fine takter og stor arbejdsiver.

Det blev netop Anette Ni-
elsen, der midt i 1. halvleg fik
æren af at score til 3 - 0, da
gæsterne ikke fik bolden ud af
farezonen efter et hjørnespark.

Hårslev/Ore viste kun i
glimt farlighed, men omkring
den halve time fik holdet alli-

gevel reduceret, da Kia Sten-
tebjerg sikkert udnyttede et
straffespark.

Reduceringen gav gæsterne
en kort opblomstring, og Kia
Stentebjerg var tæt på endnu
et mål, men skød over.

I stedet slog Skamby inden
pausen til igen, da Anette Ler-
che let kunne score på en
bold, som gæsternes målvog-
ter uheldigt ikke fik fingrene i.

Flot punktum
Efter pausen fik Hårslev/Ore
gavn af vinden i ryggen, men
den fordel blev ikke udnyttet,
da spillerne tydeligt havde op-
givet håbet og slet ikke formå-
ede at true Skamby-forsvaret. 

En ret begivenhedsløs halv-
leg endte i stedet med, at
Skamby scorede til slutresulta-
tet 5 - 1, da Heidi Haastrup
kort før slut bankede bolden
ind fra en snes meters afstand.

Et flot punktum på en fin
Skamby-indsats, mens Hårs-
lev/Ore-spillernes drøm om
en topplacering i rækken i
hvert fald for en stund blev
dæmpet noget. JH

Skambys Anette Nielsen i aktion, mens tre Hårslev/Ore-spillere kigger på. Ganske typisk for sidste uges
lokalopgør på Skamby Stadion.

Søndersø Boldklub har fået en
fin start på sæsonen i serie 1,
og efter tre kampe er opryk-
kerne fortsat ubesejret. Først
en 4 - 0 sejr i sæsonpremieren
mod Korup, derefter uafgjort
1 - 1 mod Allesø, og fredag af-
ten blev det igen uafgjort 1 -
1, da Søndersø havde besøg af
FC Broby.
I kampen mod FC Broby lag-
de Søndersø ellers ud i et for-
rygende tempo og pressede
modstanderne overalt på ba-
nen. Med rutinerede Ib Lund
Jensen som en central figur på
midtbanen, blev angriberne
Mikkel Kock og Jesper Over-
gaard og de to hurtige wing-
backs, Lars Larsen og Kent
Rasmussen, fodret med mas-
ser af fine afleveringer, og
hurtigt tiltvang nordfynboer-
ne sig et solidt overtag.
Allerede i det 8. minut udløste
det et føringsmål til Søndersø,
da Jesper Overgaard fik både
tid og plads til at fyre et fladt
skud af fra kanten af straffe-
sparksfeltet, og sekundet sene-
re piskede bolden ind ved ro-
den af den ene målstolpe.
I de følgende minutter fast-
holdt hjemmeholdet grebet,
og midtvejs i halvlegen var
Mikkel Kock meget tæt på at
udbygge føringen, men hans
flugtskud afværgede gæster-
nes målmand flot med en fod-
parade. Kort efter måtte også
Lars Larsen se et forsøg bloke-

ret af FC Broby-målmanden.
Efterhånden som halvlegen
skred frem gik begyndte det
hårde udgangstempo dog at
mærke Søndersø-spillerne, og
langsomt arbejdede FC Broby
sig ind i kampen. Morten Ni-
elsen måtte et par gange vise
sine evner i Søndersø-målet,
men omkring den halve time
blev han alligevel overlistet, da
Thomas Hansen prikkede
bolden ind efter et hjørne-
spark.
Den uafgjorte stilling holdt sig
til pausen, og i 2. halvleg var
det i store perioder FC Broby,
der var spilbestemmende,
mens Søndersø i højere grad
satsede på hurtige kontraan-
greb. I det 12. minut var et af
dem tæt på at skaffe Søndersø
føringen, da Jesper Overgaard
flot rundede gæsternes mål-

mand, men måtte se sit skud
afværget på mållinien af en
markspiller.
Stillingen 1 - 1 holdt kampen
ud, og det resultat virkede
ganske rimeligt.
- Vi havde godt fat i dem i
den første halve time, men ef-
ter pausen blev vi presset no-
get tilbage, så uafgjort er vist
fint nok, erkendte Søndersø-
målscorer Jesper Overgaard,
mens han i tusmørket var på
vej mod omklædningsrum-
met.
Allerede i aften (tirsdag) er
Søndersø igen i aktion på
Søndersø Stadion, hvor Alle-
sted kommer på besøg, og på
fredag aften venter så lokalop-
gøret mod KRFK, som tager
imod på Roerslev Stadion.
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Oprykker fortsat ubesejret

Jesper Overgaard (i blåt) sørgede for Søndersøs mål i kampen mod
FC Broby.

Skamby-damer overraskede

Med jævne mellemrum omta-
ler vi flotte præstationer af
ungdoms- og seniorskytterne i
Særslev Skytteforening, men i
klubben er der også en lang
række skytter af lidt ældre da-
to. Mange af dem mødes et
par eftermiddage om ugen i
klubhuset, hvor programmet
så står på både skydning og
hyggeligt samvær med kaffe
og hjemmebag.

Alle kan være med, uanset
hvor meget man har beskæfti-
get sig med skydning tidligere,
og flere af de erfarne skytter er
selvfølgelig klar med råd og
vejledning, hvis det ønskes.

Ligesom skytteforeningens
øvrige medlemmer kan også
veteranerne deltage i såvel

holdkonkurrencer som indivi-
duelle turneringer af forskellig
art, og de ældre skytter står ik-
ke tilbage for deres yngre

klubkammerater, hvad fine
placeringer angår.

I Dansk Skytte Unions
holdskydninger for oldboys
besatte et hold fra Særslev  så-
ledes førstepladsen i 6. divi-
sion syd i vinterens turnering
for riffelskytter. Holdet med
Vang Jarl, Niels Frederiksen
og Axel Larsen opnåede endda
maksimumpoint i divisionen.

Også et hold med skytterne
Marie Frederiksen, Lise Larsen
og John Guld besatte første-
pladsen i 8. division nord.

Individuelt kan Axel Larsen
bryste sig af at være nykåret
Fynsmester på 15 meter dis-
tancen i riffelskydning for old-
boys, ligesom han var med på
Odense Amts hold, der opnå-
ede en andenplads ved Dan-
marksmesterskabet. JH 

Veteranerne kan også ramme plet

Axel Larsen (t.v.), Niels Frederiksen og Vang Jarl (t.h.) udgjorde
oldboys-holdet, som vandt 6. division syd. Axel Larsen kan endvide-
re smykke sig med blandt andet titlen som old boys-Fynsmester på
15 meter distancen.

Marie Frederiksen og John Guld var med på holdet, der vandt 8.
division nord. Den tredje skytte, Lise Larsen, var fraværende ved
fotograferingen.

Tirsdag den 25. april 2006 33


