
Riffelskytten Maria Degn
Poulsen fra Særslev Skyttefor-
ening var udtaget som en af
Danmarks deltagere i ung-
domsklassen, da der sidst i juli
blev afviklet Verdensmester-
skaber i Kroatien.

I holdkonkurrencen i disci-
plinen 60 skud liggende opnå-
ede Maria Degn Poulsen og
hendes to holdkammerater i
alt 1749 point, hvilket rakte
til en flot fjerdeplads og blot ét
enkelt point fra en bronze-
plads.

Det danske hold deltog og-
så i halvmatch og opnåede
1660 point, hvilket gav en
mere beskeden 16. plads i den
samlede stilling.

I de individuelle konkur-
rencer sluttede Maria Degn
Poulsen på en 28. plads i 60
skud liggende, hvor hun fik
580 point, mens skydningen i
halvmatch gav 556 point og
en slutplads som nummer 59 i
det skrappe selskab.

Blandt publikum til VM-
skydningerne var i øvrigt Ma-
ria Degn Poulsens forældre,
Jette og Mogens Degn Poul-
sen, som på tætteste hold fulg-
te datterens præstationer via
opsatte storskærme.

- En rigtig fin ide, som vi
godt kunne ønske os indført
ved mange stævner herhjem-
me, siger Jette Degn Poulsen
og oplyser, at en enkelt for-
ening i Jylland har investeret i
sådanne publikumsvenlige
storskærme.

Topplaceringer 
ved FM
Efter hjemkomsten fra VM
har Maria Degn Poulsen sam-
men med et par andre Sær-
slev-skytter været i Assens for
at deltage ved De fynske mes-
terskaber.

I 60 skud liggende besatte
de tre nordfynske skytter de
tre første pladser. Camilla
Knudsen blev nummer et
med 581 point, Maria Degn
Poulsen skød sig ind på an-
denpladsen med 580 point og
Laura Buch blev nummer tre
med 577 point.

I Halvmatch blev Maria
Degn Poulsen Fynsmester
med 569 point, mens sølvet
gik til Laura Buch med 548
point.
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Et enkelt point 

fra VM-medalje

Maria Degn Poulsen på skydebanen under VM, hvor hun her får et
par gode råd af den danske landstræner (privatfoto).

I Fyns Boldspil Unions pokal-
turnering for klubber med
hold i serie 3, 4 og 5 er man
nu klar til årets finale, og stort
set hvert år kæmper et nord-
fynsk hold sig frem til denne
slutkamp.

Således også i år, hvor Klin-
te/Grindløses stærke serie 3-
mandskab er gået hele vejen
og i aften (tirsdag) endda læg-
ger græs til finalen, hvor mod-
standeren er Højby.

Finalepladsen blev sikret i
sidste uge, hvor Klinte/Grind-
løse på udebane besejrede
Skallebølle med 3 - 0 efter en
fin og koncentreret indsats.

- I den første del af kampen
var det unge og talentfulde
Skallebølle-hold godt med,
men jeg føler ikke, at vi for al-
vor var presset, fortæller KGI-
træner Jens Knudsen, som
kunne se Ole Pedersen bringe
gæsterne fra Nordfyn foran

med 1 - 0 inden pausen.
I 2. halvleg blev forskellen

endnu tydeligere. KGI satte
sig tungt på begivenhederne
til trods for at ikke alle rent fy-
sisk var helt oppe i gear efter
sommerpausen.

Men indstillingen var i top,
og på mål af Lars Dahl og
Claus Jørgensen sikrede Klin-
te/Grindløse sig en sikker og
fortjent sejr på 3 - 0.

Aftenens finalemodstander

fra Højby spiller ligesom KGI
i serie 3, hvor holdet er ubesej-
ret og tophold i pulje 1. Der
venter altså utvivlsomt en
hård opgave for nordfynboer-
ne, så KGI’erne får sikkert
brug for massiv støtte af et
forhåbentligt talstærkt publi-
kum på stadion i Nørreby,
hvor kampen indledes klok-
ken 18.15.
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KGI i pokalfinalen
3 -0 sejr over Skallebølle sikrede plads i slutkampen, der afvikles i aften i Nørreby

Ældre Sagen Nordfyn har lagt
sidste hånd på programmet
for sæsonen 2006 - 2007, og
det 16 sider store program-
hæfte rummer et alsidigt og
spændende udbud af aktivite-
ter, foredrag, udflugter og rej-
ser.

I løbet af september tages
der hul på en række kurser,
som strækker sig over flere
kursusdage. Det gælder for ek-
sempel stavgang, seniordans
og yoga, ligesom det første af
flere færdselskurser indledes.

I de kommende måneder
er der endvidere udsigt til en
halv snes spændende efter-
middage med foredrag. Skue-
spilleren Henning Palner vil

for eksempel berette om epi-
soder og muntre historier fra
sit liv som skuespiller, tidligere
højskoleforstander Frederik
Christensen vil underholde
med »Noget om livet«, og
komponisten og organisten
Erling Lindgren tager publi-
kum med »På rundrejse i høj-
skolesangbogen« for nu blot at
give et par appetitvækkere.

Udflugter og rejser
Listen over udflugter, ture og
rejser er ligeledes værd at stu-
dere nærmere. Allerede på
næste tirsdag, den 29. august,
indledes med et besøg på
Nordfyns Folkehøjskole i
Harritslev, og en uges tid sene-

re går turen til Operahuset i
København. Sidst i september
er der arrangeret en ugelang
tur til Grækenland, og senere
på sæsonen tilbydes endagsud-
flugt til Fredericia, en tre da-
ges tur til Vestsjælland og et
ophold på Højskolen Marie-
lyst.

Allerede nu oplyses der i
programhæftet også om en tre
dages tur til Skåne i augusat
2007.

Kort sagt - få fat i Ældre
Sagens program, så du selv
kan studere de mange tilbud
nærmere.
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Ældre Sagen har mange tilbud
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