
Søndersø Bridgeklub har
afsluttet  sæsonen med et
spil kort om klubmester-
skabet.

Nummer et i blå række
blev Knud Th. Larsen og
Paul Christensen, som
nummer to kom Maibritt
og Thormod
og på 3. pladsen var det
Grete og Roald S. Hansen.

Det lille mesterskab i
rød række blev vundet af
Fris Jakobsen og Else Kær-
gaard, mens Margit og Jør-
gen Jeppesen besatte 2.
pladsen, som nummer 3
kom Sv.. Erik Pedersen og
Helge Glasdam.

BF

Bridge 
Mesterskab

Første runde af fodboldspiller-
nes landspokalturnering blev
afviklet for nylig, og mellem
de mange kampe var et enkelt
lokalopgør på Nordfyn, da
Særslevs serie 3-mandskab
mødte Allesø fra serie 1.

Kampen endte med en sejr
på 4 - 1 til Allesø, og Særslevs
eventyr i Landspokalturne-
ringen er dermed slut.

Særslev var dog det eneste
nordfynske hold, som blev slå-
et ud allerede i 1. runde. I
Hårslev vandt Hårslev BK
med 3 - 0 over FC Avrasya,
mens Morud vandt en storsejr
på hele 9 - 2 over Posten. Vi-
dere til 2. runde er også Søn-
dersø, der besejrede KFUM
med 2 - 1, og på samme måde
havde KRFK en sejr på 3 - 1
med hjem efter udflugten til
BK Sydlangeland.

De øvrige nordfynske del-
tagere, Lumby IF 88, Søhus,
Stige og Veflinge, var alle over-
siddere i 1. runde, og slap der-
med let videre til 2. runde, der

afvikles midt i maj.
I 2. runde er der nordfyn-

ske hold involveret i følgende
kampe:
Lumby IF 88 - Marienlyst
Langeskov - Søhus
Hårslev - OKS
Morud - Fraugde
Falsled/Svanninge - Søndersø
FC Hjallese - KRFK
Munkebo - Stige
Kirkeby - Veflinge
KR 70 - Allesø

Alle hold til 2. runde
I den lille pokalturnering for
klubber med hold i serie 3 - 5
er 1. runde ligeledes afviklet,
og også her med fin succes for
de nordfynske deltagere, som
alle er klar til 2. runde.

Lumby IF 88 besejrede på
udebane Odin med 3 - 1, og
gevinst var der også til Bogen-
se, der vendte hjem fra Rudkø-
bing med en sejr på 1 - 0 i bag-
agen. Særslev BK kom ligeledes
en runde videre efter en 3- 2
sejr på udebane over Langtved.

Skovby, Skeby, Klinte/-
Grindløse og Skamby er også
med i den lille pokalturnering,
men som oversiddere træder
de først ind i 2. runde, som af-
vikles i aften (tirsdag).

2. runde byder i øvrigt på
et nordfynsk lokalopgør, da
Lumby IF 88 får besøg af
Klinte/Grindløse. Alle øvrige
nordfynske hold skal optræde
på udebane. Skovby skal besø-
ge Skallebølle, Skeby skal mø-
de HTUG, Skamby skal på
udebane møde FC Sydfyn,
Særslev møder Posten, og en-
delig skal Bogense igen på
langfart for at møde FC Vest
Ærø.

I kvindernes pokalturne-
ring er Hårslev/Ore eneste
nordfynske repræsentant i de
indledende runder. Holdet
nåede som oversidder ube-
sværet til 2. runde, hvor B
1913 om et par uger er mod-
standeren.
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Fine pokalrunder

Morud IFs fodboldafdeling er
medlem af »Øens hold«, og
derfor var klubbens miniput-
ter for nylig valgt til at følge
OBs superligaspillere  ind på
Fionia Park inden kampen
mod Silkeborg.

Drengene havde ikke sovet
hele natten af ren spænding,
og efter begivenheden bedyre-
de de, at »nu skal højre hånd
ikke vaskes mere«.

En af drengene fik et par
handsker af OB-spilleren Chris
Sørensen, og en anden blev
spurgt, om han havde spillet på
Fionia Park før, hvortil der be-
tuttet blev svaret »nej«.

Men den tid kan komme
om nogle år, og i hvert fald
demonstrerede Morud-dreng-
ene, at de har lært nogle af de
rette vaner for professionelle
spillere. På vej ud af banen

blev der nemlig vinket ivrigt
til det store publikum.

Efter deres optræden på ba-

nen fulgte drengene superliga-
kampen, som OB vandt med
2 - 1. JH

Moruds miniputter 
fulgte OB til sejr

Ved Dansk Skytte Unions
DM-stævne for riffelskytter
på 15 meter distancen havde
Særslev Skytteforening 14
skytter med i de forskellige
klasser.

Den flotteste placering
opnåede Dame junior-skyt-
terne Maria Degn Poulsen,
Kristine Buch og Laura
Buch, som vandt guld i ju-
niorskytternes holdkonkur-
rence og samtidig satte ny
dansk rekord med 1107
point.

Også seniorskytten Helge
Larsen kom hjem med en
medalje, da han opnåede en
bronzemedalje i Senior 1-
klassen.

Ved stævnet deltog endvi-
dere fire divisionshold fra
Særslev, og af dem rykkede
holdene i 2. og 6. division
op i henholdsvis 1. og 5. di-
vision.
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Dansk rekord
gav guld

Moruds miniputter fik også tid til at blive fotograferet sammen med
OBs maskot, Viktor (privatfoto).

Sidst i april havde Bogense
G&IF besøg af den tidligere
damelandsholdsspiller Gitte
Krogh, som viste klubbens lil-
leputpiger og de fremmødte
trænere, hvordan man træner
koordination med ungdoms-
spillere.

Koordination er en vigtig
brik i den daglige træning, da
den er med til at omsætte tan-
ke til handling. Jo hurtigere og
mere automatisk det går, jo
nemmere bliver det for den
enkelte spiller at aflevere, drib-
le og i det hele taget spille fod-
bold.

I forbindelse med Gitte
Kroghs besøg fik lilleput pige-
holdet i øvrigt overrakt et sæt
nye spilledragter sponsoreret
af Tommerup Efterskole, hvor
Gitte Krogh til daglig under-

viser på skolens pigefodboldli-
nie.
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Landsholdsspiller 
lærte fra sig

Den tidligere damelandsholdsspiller, Gitte Krogh (t.h.), trænede
med lilleputpigerne i Bogense G&IF, og samtidig forærede hun spil-
lerne nye dragter sponsoreret af Tommerup Efterskole. (Privatfoto)
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