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S P O R T

Hårslev Boldklub
indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 19. januar kl. 19.30 
i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Søndersø
Idrætsforening

HÅNDBOLD
i Søndersø Hallen

Torsdag den 19. januar
Kl. 20.30:

HERRE FYNSSERIEN
SIF - Bolbro-TPI

Sponsorer: Tømrerfirmaet Madsen ApS,
Hydro Texaco, Heljan A/S, Fyns Karosseribyg A/S, 
Albani, BG Bank, Jeep Weenhouwer Import/Export, 

Hodal & Hansen Ejendomme Aps, 
Slagteren Rosengårdscentret

Dagens kampbold: Herrehuset Søndersø

Søndag den 22. januar
Kl. 11.00:

DAME YNGLINGE ELITE
SIF - Stenstrup

Sponsor: KIMs

Kl. 12.00:
HERRE JUNIOR ELITE

SIF - Otterup
Sponsor: Skoda - Særslev Autoværksted,

Jørns Køreskole

Kl. 13.00:
DAME SERIE 1

SIF - Veflinge-Morud
Sponsorer: Nordea, SuperBrugsen, Søndersø,

Vaffelgrossisten og Hydro Texaco.
Dagens kampbold: Vaffelgrossisten

Kl. 15.30:
HERRE SERIE 1
SIF - Vissenbjerg

Sponsorer: Gert Fogt A/S, Fyns Karrosseribyg A/S,
Vaffelgrossisten, Søndersø Hallens Cafeteria

Otterup HKs damehold i serie
1 var i favoritrollen, da holdet
i søndags på hjemmebane tog
imod naboerne fra Søndersø
IF. OHK’erne er med helt i
toppen af rækken, mens SIF’-
erne kæmper hårdt for at holde
sig over nedrykningsstregen.
Forskellen på top og bund vis-
te sig da også tydeligt i kam-
pen, som Otterup vandt  gan-
ske overbevisende med 23 - 9
efter pausestillingen 11- 6. 
Hjemmeholdet lagde stærkt ud
og var i en håndevending for-
an med 3 - 0, men efter den fi-
ne start gik Otterup i stå rent
scoringsmæssigt. Det gav
Søndersø-holdet chancen for
at hænge på, og det afbuds-
ramte hold, der måtte trække
på en håndfuld ganske unge
spillere, fik reduceret til 2 - 3.
Efter en halv snes minutter gik
scoringen på det nærmeste i
stå, hvilket de to målvogtere,
Janni Pedersen i Otterup-må-
let og Heidi Simonsen i Søn-
dersø-målet, kan tage en stor
del af æren for. 
I halvlegens sidste 10 minutter
kom der dog igen mere gang i
målscoringen, og som nævnt
var hjemmeholdet i front med
fem ved sideskiftet.

Fuld kontrol
I 2. halvleg havde Otterup fuld
kontrol over deres modstande-
re. Uden at sprudle var Otte-
rup-spillerne klart overlegne
og øgede konstant føringen,
mens flere af de unge spillere
på Søndersø-holdet tydeligvis
havde brugt de fleste kræfter i
løbet af de første 30 minutter.
Det gav sig blandt andet ud-
slag i flere hurtige kontra-sco-
ringer fra hjemmeholdets side,
hvor ikke mindst Janne Risa-
ger viste sig rap på fødderne.
Netop Janne Risager blev
sammen med Marlene Loh-
mann, Pernille Madsen og
Nanna Lohmann Otterups top-
scorere, da de alle nettede fire
gange. 
På Søndersø-holdet var Mette

Otterups Nanna Lohmann (nr. 5) bryder gennem Søndersø-forsvaret, og sekundet efter ligger bol-
den bag Heidi Simonsen

Skytter sorteres 
i Sverige
Tre skytter fra Særslev Skytte-
forening var blandt deltagerne,
da Swedish Cup for nylig blev
afviklet i Sävsjö. De tre skyt-
ter var Kristine Buch og Maria
Degn Poulsen, der begge er
damejuniorer og riffelskytter,
og Frans Sørensen, som er pi-
stolskytte.
Placeringsmæssigt klarede
Frans Sørensen sig bedst med
to 3. pladser og en 10. plads i
de tre skydninger i luftpistol.
Maria Degn Poulsen opnåede i
damejuniorernes luftriffelklas-
se en 27. plads og to 29. plad-
ser, mens Kristine Buch i sam-
me klasse skød sig ind på
placeringer som nummer 30,
51 og 35 blandt de cirka 75
skytter i klassen.
For de to juniorskytter gjaldt
stævnet i Sverige også som
udskilning i deres vej mod
VM. Dansk Skytte Union har
et projekt, hvor målet er at
dygtiggøre juniorerne mest
muligt. Derfor startede unio-
nen for nogen tid siden med 16
skytter i en gruppe, som siden
er skåret ned til otte. Efter
Swedish Cup skulle yderligere
to sorteres fra, og den ene af

Pistolskytten Frans Sørensen
opnåede fine placeringer ved
Swedish Cup (privatfoto).

Klar vinder i lokalopgør

dem blev Kristine Buch fra
Særslev Skytteforening.
Tilbage i gruppen er nu seks
skytter, hvoraf Maria Degn
Poulsen er den ene. Om kort tid
får hun igen sin sag for, når end-
nu tre skytter skal sorteres fra i
forbindelse med Baltic Cup.
Ved Baltic Cup får Maria
Degn Poulsen i øvrigt følge-
skab af sine to klubkammera-
ter, Laura og Kristine Buch, da
de alle tre er udtaget til at re-
præsentere Danmark. JH

Rasmussen og Anne Pedersen
de bedste målskytter med hver
tre scoringer.

Med sejren har Otterup nu 20
point og ligger på førsteplad-
sen i serie 1, mens Søndersø

fortsat frister en tilværelse i
bunden, hvor holdet ligger
tredjesidst med tre point. JH


