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Hæder til Søndersøs mestre
Også Årets ledere blev kåret ved sidste uges sammenkomst på rådhuset

Trængsel ved gavebordet, da Søndersø IFs drenge A blev hædret.Syv skytter fra Særslev Skytteforening lytter, mens borgmester Erik
Hansen remser alle deres flotte resultater op.

Glade håndbold-piger fra Søndersø IF.

I mere end 25 år har Søndersø
Kommune hvert år bedt kom-
munens foreninger indstille
medlemmer til påskønnelse,
hvis de har stået for ganske
særlige og bemærkelsesværdige
præstationer i for eksempel
idrætsverdenen.

- Fine præstationer giver
genlyd også udenfor kommu-
negrænsen, og I er med jeres
indsatser gode ambassadører
for kommunen, sagde borg-
mester Erik Hansen blandt
andet i sin hyldesttale, da han
sammen med formanden for
Folkeoplysningsudvalget,
Knud Pedersen, og forman-
den for Sportsringen, Lasse

Mogensen, var værter ved det-
te års påskønnelsesarrange-
ment, der blev afviklet i sidste
uge.

- Det er et spændende,
men også vanskeligt job at sid-
de i denne komité, som har til
opgave at kigge indstillingerne
igennem og udpege prismod-
tagerne på baggrund af de op-
stillede kriterier, tilføjede Erik
Hansen, inden han tog fat på
prisuddelingen.

Prismodtagere
Nicolaj Møller Madsen,
Søndersø Karting Klub, er
som vinder af Dasu Ungdoms
Cup 2005 uofficiel Dan-

marksmester. Desuden opnåe-
de han en tredjeplads i Jysk/-
fynsk mesterskab, ligesom han
erobrede klubmesterskab og
vandt 40-års jubilæumsløb i
Grindsted.

Hårslev Boldklubs 1.hold
vandt i 2005 FBUs »lille« po-
kalturnering for klubber med
hold i serie 3, 4 og 5.

Søndersø IFs Dame Yng-
linge vandt A-rækken (Fyns-
mesterpuljen). Holdet led blot
et enkelt nederlag og blev si-
kre Fynsmestre.

Søndersø IFs Drenge A
vandt deres række og deltog
derfor i slutkampene om
Fynsmesterskabet. Her vandt
holdet finalen og dermed
Fynsmesterskabet.

Skytter fra Særslev Skytte-
forening er næsten hvert år
blandt prismodtagerne. I år var

der priser til følgende skytter:
Riffelskytten Jan Øster-

gaard Jensen, der i 2005 vandt
»Margrethe-kæden« og er
dansk seniormester på 300
meter-distancen.

Riffelskytten Maria Degn
Poulsen, der vandt »Præmie-
våben«.

Riffelskytten Laura Buch,
der i juniorklassen er unions-
mester på 50 meter-distancen,
har deltaget i Bisley og delta-
ger i VM-udtagelsesrunder på
10 meter luftriffel.

Riffelskytten Kristine Buch,
som er Danmarksmester i
Ung-klassen (DDS 50 m).

Pistolskytterne Brian Mad-
sen, Franz Sørensen og Flem-
ming Hansen, som tilsammen
udgør holdet, der er danske
mestre i luftpistol-klassen for
seniorer.

Årets ledere
I forbindelse med påskøn-
nelsen af de dygtige aktive ud-
øvere blev lederne ikke glemt.

- Uden gode ledere i for-
eningerne går det ikke, og i
vore brede foreningsliv yder
mange en stor indsats. Egent-
lig har vi lyst til at hædre
mange, men må »nøjes« med
to, sagde Erik Hansen blandt
andet.

Poul Christiansen er for-
mand for Schæferhundeklub-
ben, Kreds 25, Nordfyn, hvor
han yder en kæmpeindsats i

bestyrelsen, i det praktiske ar-
bejde på banen og i klubhu-
set, samt som instruktør ved
hundetræningen.

Lise Larsen har i 30 år væ-
ret gymnastikinstruktør i Sær-
slev Gymnastikforening, hvor
hun har ledet børne- og vok-
senhold samt efterløns/-
pensionisthold. Desuden har
Lise Larsen i 25 år været med-
lem af gymnastikudvalget, og
senest har  hun været involve-
ret i arbejdet med at etablere
en krolf-bane i Særslev.

JH

Schæferhundeklubben, Kreds 25 Nordfyn, har en energisk formand
i Poul Christiansen. Hans indsats blev belønnet med titlen ”Årets le-
der”.

Lise Larsen blev kåret som ”Årets leder” for sit mangeårige virke i
Særslev Gymnastikforening.

Gokart-køreren Nicolaj Møller Madsen listede båndet af æsken og
tog et kig på sin præmie.

På byrådsmødet i Bogense
forleden var Bogense Svøm-
meklubs klage over konting-
enttilskud kommet på dagsor-
denen.

Det drejer sig om forening-
ens tildelte tilskud for årene
2003-2005. Svømmeklubben
mener, at have fået udbetalt
52.881,- kroner for lidt.

Foreningen oplyser selv at
have regnskabstal, der beretti-

ger til 216.191,- kroner i til-
skud.

Kommunens siger dog
263.771,- kroner, som er det
faktisk udbetalte beløb.

Bogense Kommune mener
dermed, at der egentlig er ud-
betalt 47.580,- kroner for me-
get til svømmeklubben.

Økonomiudvalget har gen-
nemgået sagen og kan ikke
imødekomme svømmeklub-

bens klage. Det samme kunne
byrådet konstatere, faktisk gav
borgmester Arne Kruse ud-
tryk for, at han havde svært
ved at se, hvad svømmeklub-
ben er utilfreds med, når de
rent faktisk har fået udbetalt
for meget.

Bogense svømmeklub fik
altså ikke noget ud af sin kla-
ge.
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Svært ved at se problemet
I pinsen er der igen i år pil-
grimsvandring fra de fynske
kystbyer og ind til den samle-
de fællesgudstjeneste i Odense
Domkirke.

Pilgrimmene vandrer fra
pinselørdag den 3. juni og til
2. pinsedag, mandag den 5.
juni. Der overnattes undervejs
i sognegårde, spejderhytter el-
ler skoler.

Deltagerne får mulighed

for nogle dage uden for dag-
ligdagens stress og jag, for
vandreturen giver de fleste
mulighed for at opleve stilhed
og fordybelse.

Det er holdt ved kirkerne
på ruten, der går langs små
landeveje - og som lige netop
nu præsenterer sig bedst i den
smukke naturgrønne årstid.

I mange af kirkerne er der
arrangeret foredrag, andagt el-

ler musik for deltagerne.
Der kommer deltagere fra

hel landet, så det er også en
mulighed for at lære nye men-
nesker at kende.

Der er også afgang fra Bog-
ense, hvor der forinden er til-
melding til Karin Muller på
telefon 6441 3820. Her kan
interesserede også få yderligere
informationer.

Pilgrimme på vandring 


