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Årets leder, udøvere og mestre hædret

Fem mesterskytter var fremme for at modtage gaver fra Bogense
Kommune.

Langt over 100 mennesker var
onsdag aften i sidste uge sam-
let på Bogense Skole, hvor kå-
ringen af Årets leder og Årets
udøver i Bogense Kommune
fandt sted, ligesom arrange-

mentet blev benyttet til at hyl-
de de mange, der i 2006 er
blevet danske eller fynske mes-
tre i en idrætsgren.

Bag kåringerne står Bogen-
se Kommunes Folkeoplys-

ningsudvalg, og som sædvan-
lig var feltet af indstillede kan-
didater til de to titler impone-
rende.

- Det har været svært at
vælge, men samtidig kan man
også sige, at det er svært at
vælge forkert, da alle indstille-
de er velkvalificerede, sagde
formanden for Folkeoplys-
ningsudvalget, Jens Otto Dal-
høj, inden han afslørede,
hvem foreningerne i kommu-
nen havde indstillet.

Årets udøvere
Til titlen som Årets udøver var
følgende indstillet:
- Rytterne Pernille Rasmussen,
Marlene Bruhn, Pernille Pind-
borg og Trine Jensen, Heste-
havens Rideklub.
- Fodboldspilleren Frank
Birch, Ore SG.
- Fodboldspilleren Kenn Lar-
sen, Bogense G&IF.
- Motionist Elly Rasmussen,
Senioridræt i Nørreby.
- Fodboldspiller Hans Jacob-
sen, Klinte/Grindløse IF.

Blandt disse kandidater
blev de fire unge ryttere fra

Hestehavens Rideklub valgt
som Årets udøvere. Pernille
Rasmussen, Marlene Bruhn,
Pernille Pindborg og Trine
Jensen, som pigerne hedder,
har vundet dressurmesterskab
for klubhold, og det har de
gjort via flittig træning og en
god holdånd. Desuden frem-
hæver rideklubben, at pigerne
ikke er bange for at deltage i
de opgaver, som ligger i en ri-
deklub.

Årets leder
Følgende ni personer var ind-
stillet til titlen som Årets leder:
- Ulrik Kjær, Hestehavens Ri-
deklub.
- Grethe Marcussen, Bogense
GF.
- Mona Jørgensen, Bogense
Motion.
- Finn Grønbæk, Bogense
Sejlklub.
- Ib Petersen, Nordfyns HK.
- Michael Nielsen, Ore SG.
- Jørgen Poulsen, Bogense
G&IF.
- Ivan Johansen, KGI.
- Poul Erik Sommer, KFUM-
spejderne.

I dette stræke felt havde ud-
valget udpeget Poul Erik Som-
mer, KFUM-spejderne, til
Årets leder. I indstillingen
fremhæves Poul Erik Sommer
for en fantastisk indsats, både
som leder og som praktiker.
Han har været leder for spej-
dere i alle aldre, og i øjeblikket
står han i spidsen for junior-
spejderne, der de seneste to år
har vundet den lokale
distriktsturnering.

Desuden nævnes, at Poul
Erik Sommer altid er til rådig-
hed, hvis der er brug for hjælp
til afvikling af arrangementer
eller andre praktiske opgaver.

Danske og fynske
mestre
Som nævnt var også danske
og fynske mestre med bopæl i
Bogense Kommune inviteret
til kåringsfesten, hvor de blev
hyldet af borgmester Arne
Kruse, der samtidig overrakte
en erindringsgave til dem alle.

Sandra Christiansen, Signe

Knudsen, Camilla Knudsen,
Simon Lebbeaus og Brian
Madsen har alle erobret mes-
terskaber indenfor riffel- eller
pistolskydning.

Leif Pehrson og hans
mandskab er dansk mester i
bådklassen Ylva.

Rytterne Jim Rasmussen,
Jeanette Bjerg, Tommy Rå-
bjerg og Pia Gørtz Augustinus
er Fynsmestre i Ridebane-
springning for hold.

Danserne Kenneth Mad-
sen, Nadja Madsen, Alex Jør-
gensen, Emma Greve, Jeff
Ritz, Emma Jørgensen, Niclas
Ritz og Ajla Dervisevic der
vundet danske eller fynske
mesterskaber indenfor danse-
sporten.

Endelig var Bogense
G&IFs super oldboys-hold
fremme for at modtage borg-
mesterhåndtryk og gave, da
holdet i 2006 blev Fynsmestre
i Super Old Boys-rækken.

JH

Årets udøvere blev disse fire ryttere fra Hestehavens Rideklub. Fra
venstre ses Trine Jensen, Pernille Pindborg, Marlene Bruhn og Per-
nille Rasmussen.

Årets leder, Poul Erik Sommer, fik overrakt pokal og gavecheck af
Folkeoplysningsudvalgets formand, Jens Otto Dalhøj (t.v.).

Unge dansere fra Gittes Danseskole har sædvanen tro gjort det godt
på dansegulvet og vundet en stribe mesterskaber.

Bogense G&IFs super oldboys kan stadig få den lille runde til at lys-
tre og det gav et fynsk mesterskab.

Nordfyns Garden stod for musikalsk underholdning i forbindelse
med kåringsfesten.

Jeanette Bjerg (t.v.) og Pia Gørtz Augustinus var med på Hesteha-
vens Rideklubs springhold, der blev Fynsmestre.


