
Særslev Skytteforening var
som sædvanlig flot repræsen-
teret, da Dansk Skytte Union
for nylig afviklede Unions-
mesterskaber for junior- og
ungdomsskytter.

Blandt de mange fine resul-
tater kan nævnes, at Laura
Buch i Ungdom 2 vandt guld
i 60 skud liggende og sølv i
halvmatch. I begge discipliner
satte hun personlig rekord.

I de to discipliner vandt
Særslev guld i holdkonkurren-
cerne, og på holdene var ud

over Laura Buch også Maria
Degn Poulsen og Kristine
Buch.

Skydningerne gjaldt endvi-
dere som sidste skydning i
hjemmebaneturneringerne, og
her vandt Særslevs U2-hold
guld. Holdet bestod af Laura
Buch, Camilla Knudsen og
Sandra Christiansen.

Ny indendørs sæson
begynder
I Særslev Skytteforening tages
der i øvrigt hul på den nye

indendørssæson på mandag
aften i næste uge.

Der skydes med riffel på 15
meter banen, og både børn og
voksne er velkomne til at kig-
ge indenfor ved halvsyn-tiden,
hvis de har lyst at prøve evner-
ne i skydning.  
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Placeringer i top

Ved Unionsmesterskaberne tog de unge Særslev-skytter som sædvanlig godt for sig af medaljer og toppla-
ceringer (privatfoto).

Der stod vigtige point på
spil, da Særslev og
Klinte/Grindløse en aften i
sidste uge mødtes til top-
kamp i serie 3, pulje 6. Med
en sejr kunne Særslev øge af-
standen til KGI til otte
point, mens de med et
nederlag for alvor ville lukke
gæsterne ind i kampen om
den oprykningsplads, som
også Bo- gense bejler til.

Særslevs unge spillere lag-
de ud som lyn og torden, og
allerede midtvejs i 1. halvleg
var hjemmeholdet foran med
3 - 0. Især værternes hurtige
kontrastød gav KGIs forsvar
store problemer.

De to første scoringer var
begge signeret Henrik Han-
sen. Først scorede han på et
fladt langskud, og kort efter
var han på plads foran et ga-
bende tomt mål, da Erling
Rasmussen fandt ham med
en flad aflevering.

Målet til 3 - 0 headede
netop Erling Rasmussen ind,
da Carsten Lund fandt ham
ved bagerste stolpe med en

præcis aflevering.
En sådan føring burde

sende enhver modstander til
tælling, men i stedet var det
faktisk de unge Særslev-folk,
som fik gummiben, og helt
overlod initiativet til Klin-
te/Grindløse.

Særslev blev presset langt
tilbage, og efter en god halv
times spil bankede Stefan
Lindhardt flot bolden ind di-
rekte på frispark.

KGI pressede på
Hjemmeholdet bevarede dog
3 - 1 føringen halvlegen ud,
men en pausesnak ændrede
ikke på spillets fordeling.
KGI’erne dominerede fortsat
og blev samtidig mere gifti-
ge. Først havde Jan Taagaard
et godt forsøg, som mål-
mand Troels Jensen dog fik
reddet, men kort efter sendte
samme Taagaard en præcis
aflevering ind til Kenneth Jo-
hansens pande, og så stod
der pludselig 3 - 2.

I de følgende minutter var
udligningen flere gange tæt

på, men Særslev red stormen
af og kom mod kampens
slutning bedre med. Den
spillende træner, Güneyit Sa-
hin, havde således et forsøg
på stolpen, inden anfører
Glen Nielsen kort før tid fik
chancen for at rydde enhver
tvivl væk, da han blev sat til
at eksekvere et straffespark.
Bolden blev imidlertid over-
placeret, snittede trekantsam-
menføjningen og røg ud i
buskadset bag mål.

KGI’erne formåede dog
ikke at udnytte denne psyko-
logiske fordel, så Særslev sik-
rede sig sejren og de tre
point, som betyder at holdet
nu sidder solidt på første-
pladsen, fire point foran
Bogense og otte point foran
Klinte/Grindløse.

I weekenden blev for-
springet til konkurrenterne i
øvrigt øget yderligere, da
Særslev besejrede FBH med
10 - 0, mens Bogense tabte
til Middelfart og KGI spille-
de uafgjort mod Nr. Åby.
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Særslev hægtede KGI af

De rødblusede Særslev-spillere presser på foran KGIs mål, men siden mistede topholdet grebet og var
heldige med at slippe fra kampen med de tre point.

Både Næsby og Veflinge lig-
ger placeret i en klump af
hold, som forsøger at holde
sig over nedrykningsstregen i
serie 2, pulje 1.

I lørdags mødtes de to
hold på Næsbys anlæg, og
opgøret endte med en sikker
sejr på 5 - 0 til Veflinge.

- Vi lagde lidt afventende
ud, lod bolden gøre arbejdet
og forsøgte at undgå fejl,

fortæller træner Finn Ander-
sen, som midt i 1. halvleg
kunne se Torben Christian-
sen score til 1 - 0. Inden
pausen udbyggede gæsterne
den føring til 2 - 0, da netop
indskiftede Jesper Andersen
flot helflugtede bolden i
mål.

Veflinge fortsatte med
koncentreret og disciplineret
spil i det meste af 2. halvleg,

og det resulterede i yderlige-
re tre mål, som blev scoret af
Søren Warberg, Kasper
Wichmann og Bjørn Kirk
Hansen.

Sejren gav Veflinge lidt
luft i bunden, og allerede
onsdag aften er der mulighe-
der for yderligere point, når
den udsatte hjemmekamp
mod Søhus afvikles.
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Vigtig Veflinge-sejr
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