
På lørdag ventes et par hun-
drede kvinder og mænd, piger
og drenge at være på plads ved
startstedet, når Bogenseløbet
2006 skydes i gang sidst på
formiddagen.

Der er mulighed for at del-
tage i løb på enten 5 eller 10

kilometer, ligesom stavgænge-
re kan prøve kræfter med 5
kilometer-ruten. Alle tre grup-
per har start og mål på Torvet
i Bogense, og ruterne fører
deltagerne gennem både by-
ens gader og ud på veje og sti-
er i den nærmeste omegn.

Tilmelding til løb eller stav-
gang kan ske i timen op til
starten, mens holdtilmelding-
er skal være arrangørerne
(Bogense Gymnastikforening)
i hænde i forvejen.

Som de tidligere år vil der
være præmier til de hurtigste

deltagere i hver kategori, lige-
som holdet med flest deltagere
kan se frem til at få en vandre-
pokal med hjem. (Se nærmere
i annonce i ugens avis).
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Frem med løbesko og vandrestave
Bogenseløbet 2006 afvikles på lørdag

Nye vindere i Otterup Bridge-
klubs ”Kvickly´s Sommer-
cup.”

Formanden og konen kom
til tops i den løbende åben-
hus-turnering, men der var
tæt løb om placeringerne i
toppen.

32 spillere deltog i kampen
om Kvickly´s udsatte præmier.
De bedst placerede par i de

styrkeopdelte rækker blev:

A-rækken:
1. Inger-Lise Olesen -

Egil Olesen 109 
2. Johan Surlykke Petersen -

Kaj Alstrup 108
2. Kurt Boysen -

Keld Boysen 108 
4. Preben Salling -

Torben Bentsen 104 

B-rækken:
1. Hanne Knudsen -

Orla Hansen 121 
2. Solveig Bjørnsson -

Kate Christensen 117 
3. Helge Christensen -

Poul Pedersen 112 
4. Connie Lauritsen -

Ejgil Eriksen 92

Sommercup i Brigde

Årets
håndbold-
dommere

Juniorskytten Maria Degn
Poulsen fra Særslev Skytte-
forening har for nylig delta-
get i Masters-skydningen,
hvor hun over tre dage var i
konkurrence med såvel ju-
nior- som seniorskytter.

I den såkaldte halvmatch
indledte hun den første dag
med at sætte personlig re-
kord med 576 point. På an-
den dagen gik det knapt så
godt med 560 point, mens
hun tredje dag sluttede af

med 569 point. Samlet be-
tød resultaterne, at Maria
Degn Poulsen blev vinder
af halvmatch-skydningen.

I disciplinen 60 skud lig-
gende indledte den nord-
fynske skytte ligeledes før-
stedagen med en personlig
rekord, idet hun skød 590
point. Næste dag faldt
pointtallet til 581, og på
tredjedagen gav de 60 skud
i alt 587 point. I det samle-
de resultat betød disse

pointtal en tredjeplads.
I forbindelse med Mas-

ters-stævnet blev Maria
Degn Poulsen i øvrigt udta-
get blandt de juniorskytter,
der snart skal til stævne i
Plzen i Tjekkiet. Måske
venter også en udtagelse til
VM, der i juli/august afvi-
kles i Zagreb i Kroatien.
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Topplaceringer
til riffelskytte

Fyns Håndbold Forbund har
rundet sæsonen 2005-2006
af, og blandt de sidste gøremål
var udnævnelsen af »Årets
håndbolddommerpar«.

Titlen blev tildelt Preben
Hansen, Bogense, og Arne Jo-
hansen, Søndersø, som begge
har rundet de 60 år og der-
med udgør et af Fyns rutine-
rede dommerpar.

Ud over et synligt bevis i
form af en check på 1.000
kroner til køb af sportstøj be-
tragter de to håndbolddom-
mere titlen som et dejligt skul-
derklap, der øger lysten til at
tage fat på en ny sæson, når
sommerpausen er forbi.

JH

SEND
din annonce
som email til

oanannonce@fyens.dk
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