
Særslev Skytteforenings baner
var i sigtekornet for mange
skytter i den forgangne uge,
hvor den nordfynske klub af-
viklede den årlige skydning
om Lillebæltspokalerne.

Ugen igennem var der mas-
ser af riffel- og pistolskytter,
som trykkede på aftrækkeren
og bagefter hyggede sig i klu-

blokalerne, og i lørdags kulmi-
nerede det hele med først fina-
len i Børneklassen og umid-
delbart efter fulgte
overrækkelsen af de mange
pokaler og præmier.

- Sidste år havde vi rekord-
stor deltagelse med mere end
500 skydninger, men helt så
højt et tal når vi ikke i år, for-

Skytterne flokkedes i Særslev

Martin Skovsted-Andersen, Vissenbjerg, og Mie Petersen, Nr. Es-
terbølle, er klar til BK-finalen.

talte formand Morten Nykjær,
mens han fulgte de impone-
rende scorer, som børnene i fi-
nalen leverede.

- Om der er en bestemt
årsag til det lille fald, ved jeg
ikke, men i hvert fald fredag
aften var ret stille på grund af
dårligt føre med tåge. Det
holdt sikkert nogle væk, gæt-
tede Morten Nykjær.

Omvendt oplever skytte-
foreningen hvert år eksempler
på, at nogle skytter bare vil nå
til denne traditionsrige skyd-
ning. I år gjaldt det for eksem-
pel en af deltagerne i børnefi-
nalen, Jeanne Nielsen fra
Særslev Skytteforening, som
faktisk var syg i løbet af ugen,
men alligevel nåede hun at af-
give sine skydninger. I dem fik
hun de maksimale 400 point
og lå inden den afsluttende fi-
nale på en fornem anden-
plads.

- En imponerende præsta-

tion, lød det anerkendende fra
Morten Nykjær og tilføjede,
at Jeanne Nielsen er et kæmpe
talent i klubbens ungdomsaf-
deling.

Børnefinalen
I Børnefinalen måtte Jean-

ne Nielsen dog se sig overhalet
af brødrene Martin og Mads
Skovsted-Andersen, Vissen-
bjerg, der blev henholdsvis
nummer to og tre, men ingen
kunne hamle op med Signe
Knudsen, Bogense Skyttefor-
ening, der blev en ganske sik-
ker vinder med  i alt 509
point.

Den såkaldte ”Kryds-tier
pokal” blev da også for andet
år i træk vundet af Signe
Knudsen med 14 kryds-tiere.

Holdkonkurrencer
De forskellige holdkonkur-

rencer blev domineret af Sær-
slev Skytteforening, der vandt

pistol- og riffelholdskydning-
en for seniorer, riffelholdskyd-
ningen for børn, riffelhold-
skydningen for junior/veteran
og den åbne riffelholdskyd-
ning. 

Dermed gjorde værtsklub-
ben rent bord, hvad holdskyd-
ninger angik, ligesom et hold
fra Særslev vandt den såkaldte
Fremgangspokal. 

Individuelle 
resultater

Listen over de individuelle
resultater er ganske omfatten-
de og kan i sin helhed ses på
Særslev Skytteforenings hjem-
meside.

Derfor nøjes vi her med en
oversigt over vinderne af mes-
terskabsskydningerne.

15 meter gevær
Klasse BK1: 
Signe Knudsen, Bogense
Klasse BK2:
Jeanne M. Nielsen, Særslev
Klasse BK3:
Rasmus Pedersen, Otterup
Klasse BK4:
Mike Hansen, Særslev
Klasse J1:
Camilla Knudsen, Særslev
Klasse J2:
Rasmus Hoel, Vejle
Klasse UNG:
Kristine Buch, Særslev

Klasse 1
Jan Ø. Jensen, Særslev
Klasse 2:
Torben Christiansen, Særslev
Klasse 3:
Lars Christiansen, Særslev
Klasse 4:
Jørn Henrik Jensen, Særslev
Klasse V1:
Hans Larsen, Pårup
Klasse V2:
Frede Andreasen, Bullerup
Klasse ÅK1:
Bente Lohmann, Bullerup
Klasse ÅK2:
Gitte Lebbaeus, Særslev
Klasse ÅK3:
Niels-Henrik Hjorth, Særslev

15 meter pistol
Klasse UNG:
Daniel Hintz, Lunde
Klasse 1:
Flemming Hansen, Særslev
Klasse 2:
Helge Larsen, Særslev
Klasse 3:
Mark B. Hansen, Otterup
Klasse 4:
Søren Madsen, Trelde
Klasse V1:
Leif Rosengreen, Vissenbjerg
Klasse V2:
Henning Larsen, Hårby.

JH

Karsten Hollesen (t.h.) og Brian Madsen kontrollerer skiver.

Signe Knudsen og Jeanne Nielsen (i forgrunden) varmer fingrene
inden finalen.
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