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S P O R T

Bogense SvßmmeklubTræningsstart
Seniorer
Five-a-side lørdag d. 28. jan.
kl. 13.30, omklædt.
Efter træningen suppe i klubhuset.
Træner Torben Overgård vil kort orientere om op-
start og sæson 2006.
Vel mødt til nye som gamle spillere.

Seniorudvalget

BO   DKLUB

SØNDERSØ

VEFLINGE FODBOLD

TRÆNINGS-
START
for herre seniorer og ynglinge

lørdag den 28. januar kl. 14
Efter træning er der spillermøde og suppe.
Vel mødt til såvel nye som gamle spillere

Fodboldafdelingen

Generalforsamling
tirsdag den 14. februar 2006
kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen

BO   DKLUB

SØNDERSØ

Allesøs håndboldherrer i 3.
division har haft svært ved at
finde rytmen efter jul, men i
søndagens fynske opgør i Al-
lesøhallen mod Tommerup
var det igen det velkendte
hårdtkæmpende Allesø-hold,
som tilskuerne fik at se.
Kampen blev intens og dra-
matisk til sidste fløjt, og de
to hold fulgtes ad i størstede-
len af kampen. Ved pausen
var Allesø i front med 15-14,
men man sad med en vis
frygt for, at kræfterne ikke
ville holde i hele 2. halvleg,
da der blev trukket store
veksler på ganske få spillere.
Men Allesø-spillerne viste,
at konditionen er i top. Nord-
fynboerne formåede endda at
udbygge halvlegsføringen,
så de flere gange i løbet af 2.
halvleg var foran med tre
mål. Især Rene Andersen
viste storspil og fik som
stregspiller fat i selv de mest
opfindsomme indspil. Han
sugede på det nærmeste bol-
den til sig og placerede den
derefter med største selvføl-
gelighed i modstandermålet.
Alligevel nåede Tommerup
op til sidst, og fem minutter
før slut udlignede midtfyn-
boerne til 31 - 31. Kampen
var på kogepunktet både på

og udenfor banen, men Alle-
sø holdt fast og gik i front
med 33 - 32. Samtidig blev
Tommerup ramt af to udvis-
ninger, så hjemmeholdet
havde trumferne på hånden.
Et halvt minut før tid kunne
Martin Larsen have afgjort
kampen, men hans skud prel-
lede af mod stolpen. I mod-
standernes kontraløb blev
samme Martin Larsen vist ud
og i allersidste sekund fik
Tommerup tilkendt et straf-
fekast, som blev udnyttet til
slutresultatet 33 - 33.
Naturligvis ærgrelse i Alle-
sø-lejren over den mistede
sejr, men samtidig glæde
over igen at have vist den
indstilling og gejst, der skal
til for at klare sig i 3. divi-
sion.
Rene Andersen var som
nævnt kampens store profil,
og med 12 mål blev han også
sit holds suveræne topscorer.
Michael Christensen, Frede-
rik Petersen og Thomas Dam
scorede alle fem gange,
mens Andreas Dahmen og
Martin Larsen begge blev
noteret for tre mål.
Allesø har nu samlet i alt 10
point og ligger på rækkens
niendeplads.

JH

Drama til 
sidste sekund

De bedst placerede hold vandt
igen. Resultaterne i den anden
af turneringens fem spilleafte-
ner i klubbens holdmesterskab
blev følgende.

A-rækken:
Lis Pedersen (Poul Pedersen,
Gudrun og Niels Chr. Hansen)
vandt over Lis Hyldal (Helge
Christensen, Anita og Kurt
Godskesen, Gitte Nicolaisen,
Inge Marie Kaspersen) 24-6
og har nu 41 points og er nr 1.
Lene Nielsen (Bjarne Nielsen,
Inge-Lise og Egil Olesen
vandt over Else Hansen (Ger-
da Hansen, Leif Wennerstrøm,
Rune Nielsen) 22-8 og har nu
39 points og er nr. 2.
Solveig Bjørnsson (Kate
Christensen, Henning Hansen,
Lis Riber) vandt over Bengt
Mex-Jørgensen (Carsten Poul-
sen, Herluf Larsen, Hans Ja-
cob Jacobsen, Ole Bonnén)
16-14 og har nu 34 points og
er nr. 3.
Top 5 i den samlede stilling i
multien :
1. Gudrun og

Niels Chr. Hansen .....19,20
2. Lis Riber og

Henning Hansen........18,15
3. Bengt Mex-Jørgensen

og Carsten Poulsen....17,90
4. Bjarne Nielsen og

Egil Olesen................17,85
5. Inge-Lise Olesen

og Lene Nielsen ........16,45

Tophold stadig
i førertrøjen

Lykkens gudinde var ikke
nordfynboerne venligt stemt,
da der for nylig blev trukket
lod til femte runde af hånd-
boldspillernes landspokaltur-
nering.
Otterups 2. divisionshold og
Søndersøs Fynsseriehold var
med i hatten, da kampene i
herrernes række blev fastlagt,
og begge mandskaber skal på
svære opgaver på Sjælland.
Otterup skal en tur til Lyngby,
hvor det lokale 1. divisions-
hold venter, og da Lyngby har
klaret sig godt i denne sæson
og ligger placeret i rækkens

bedste halvdel, må sjællæn-
derne betragtes som klare fa-
voritter.
En vanskelig opgave venter
utvivlsomt også Søndersøs
herrehold, der på udebane skal
møde KVIK Humlebæk, som
til daglig spiller i 3. division.
Sjællænderne ligger ganske
vist netop nu blandt rækkens
bundhold, men alligevel er ni-
veauet en tand højere. Dertil
kommer, at Søndersø bestemt
ikke har været glade for at
spille på udebane i denne sæ-
sons turneringskampe.
Ærgerligt for de to nordfynske

Intet pokalheld

Stor medlemsfremgang i jagtforening

Mesterskabsstævner i sigte

hold, som sikkert havde øn-
sket hjemmekampe mod  at-
traktive hold fra landets bedste
række, Håndboldligaen. Så-
danne kampe har netop Søn-
dersø IF i de foregående sæso-
ner været heldig at deltage i,
og det har givet store ople-
velser for såvel spillere som
publikum. Men det kan selv-
følgelig nås endnu, hvis turene
til Sjælland giver sejr.

Fynske Cup
Kampene i Landspokalturne-
ringen afvikles i løbet af de
næste par uger, og det samme

er tilfældet for kampene i fjer-
de runde i Fynske Cup, som
der også er trukket lod til.
I den turnering skal Vef-
linge/Moruds herrer på udeba-
ne møde BR 66 Langeskov, og
også dameholdene fra Sønder-
sø og Veflinge/Morud skal
spille ude mod henholdsvis
Højby og Nyborg. Endelig har
Næsbys damehold som det
eneste nordfynske hold været
heldige at trække hjemmeba-
ne, og de får besøg af Olle-
rup/Skerninge.

JH

Gennem de seneste år er med-
lemstallet i Otterup og Om-
egns Jagtforening steget støt
og roligt. Ved udgangen af
2005 er der således 278 med-
lemmer, hvilket svarer til en
stigning på 38 procent i løbet
af de seneste fem år.
Blandt grundene til fremgang-
en er utvivlsomt, at forening-

en har et højt aktivitetsniveau
og for eksempel byder med-
lemmerne på jægeraftener, rif-
felindskydning, bukketræf,
Skt. Hans-fest, hjortebanes-
kydning og jagthornsblæs-
ning. En stor succes er ligele-
des et jagttegnsaspirantkursus,
der netop er startet med cirka
40 deltagere.

Nævnes kan det også, at der er
opbygget et samarbejde om-
kring hundedressur mellem
Otterup og Omegns Jagtfor-
ening og Skeby Jagtforening,
og i de to foreningers hun-
deudvalg er der enighed om at
udvide samarbejdet, så hunde-
træningen i den kommende
sæson kommer til at omfatte

fire forskellige jagtrelaterede
hold. 
På torsdag aften kan jagtfor-
eningens mange medlemmer i
øvrigt høre meget mere om
den driftige forening, da der
denne aften afvikles general-
forsamling i Kuplen på Otte-
rup Bibliotek.

JH

B-rækken:
Preben Rubæk (Freddy
Wilms, Conny og Kristian
Laugesen) vandt over Inge-
borg Hansen (Bent Hansen,
Ulla og Bent Jørgensen, Carl
Martin Christensen, Kurt Dal-
lerup) 22-8 og har nu 45 points
og er nr. 1. Tove Pedersen
(Jørgen Pedersen, Edith og
Holger Larsen) vandt over
Margit Clausen (Poul Ander-
sen, Ethel Madsen, Ruth Be-
en) 25-4 og har nu 32 points
og er nr. 2. Martha Pedersen
(Knud Pedersen, Else Jørgen-
sen, Knud Olesen) vandt over
Karen Hviid (Peter Hviid, Bet-
ty Nielsen, Ernst Jensen) 25-4
og har nu 31 point og er nr. 3.
Top 5 i den samlede stilling i
multien:
1. Hanne Kragh Madsen og

Kurt Dallerup ...........20,30
2. Knud Olesen og

Else Jørgensen...........18,60
3. Conny og

Kristian Laugesen .....18,35
4. Freddy Wilms og

Preben Rubæk ...........17,30
5. Carl Martin Christensen

og Ingeborg Hansen ..17,20 

Meget tyder på, at Frans Sø-
rensen fra Særslev Skyttefor-
ening er med på det danske
hold, når Europamesterskabet
i luftpistol i slutningen af fe-
bruar afvikles i Moskva. I
hvert fald topper Særslev-
skytten den liste, som er ud-
arbejdet på baggrund af skyd-
ninger, der netop gjaldt EM-

og VM-udtagelser 2006.
Endnu mangler den dygtige
skytte dog den endelige be-
sked fra Dansk Skytte Union,
og den skal selvfølgelig i hus,
før Frans Sørensen for alvor
kan begynde at glæde sig.
Ved udtagelsesstævnet deltog
også tre af Frans Sørensens
klubkammerater fra Særslev.

Brian Madsen opnåede en
femteplads, mens Flemming
Hansen og Karsten Hollesen
blev henholdsvis nummer 12
og 13, og umiddelbart rækker
ingen af disse placeringer til
EM-udtagelse.
At Frans Sørensen netop nu
er i fin form beviste han ved
Masters 2006 for pistolskyt-

ter. Dette stævne vandt han
efter sejr over Thomas Stata-
ger, Værløse, i finalen. 
Ved Masters-stævnet opnåede
Brian Madsen en 12.plads,
Flemming Hansen blev num-
mer 13, mens Karsten Holle-
sen sluttede på 16.pladsen.

JH


