
I damernes pokalturnering er
man nået frem til kvartfinaler-
ne, og blandt de otte tilbage-
værende hold er nordfynske
Lunde G&IF, der til daglig
spiller i 1. division.

Lunde-spillerne får dog de-
res sag for i kvartfinalen, der
afvikles i aften (tirsdag) kl.
17.00 på Lunde Stadion, for
modstanderen på den anden
banehalvdel er ingen ringere
end de forsvarende pokalmes-
tre fra Fortuna Hjørring.

- En stor udfordring at
skulle møde Fortuna Hjør-
ring, som er blandt topholde-
ne i dansk kvindefodbold og
aktuelt har hele fem lands-
holdsspillere i truppen, fortæl-
ler Lunde-træner Niels Mo-
gensen, der dog lover, at hans

spillere vil kæmpe med næb
og klør for at få et hæderligt
resultat ud af kampen.

En sejr tør Niels Mogensen
ikke tro på.

- Det vil kræve, at vi over-
går os selv, samtidig med at
Fortuna undervurderer os,
mener Niels Mogensen, som i
øvrigt ser frem til kampen
med særlig glæde. På Fortunas
hold optræder nemlig hans
datter, Camilla, som indtil for

få år siden spillede i Lunde.
Det kunne endda være ble-

vet til et »søster-møde« på ba-
nen, da en af Mogensen-fami-
liens andre piger, Line, nor-
malt spiller på Lundes hold,
men netop nu er hun desvær-
re skadet.
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På søndag indleder håndbold-
spillerne i 2. og 3. division en
ny sæson, og blandt holdene,
som skal i kamp, er Otterup
Håndboldklubs herrer, der i 2.
division får besøg af Fåborg,
mens OHKs damer i 3. divi-
sion skal spille mod TPI
Odense.

Altså noget, der ligner to
lokalopgør i Otteruphallen,
og dermed gives allerede på
søndag et fingerpeg om, hvad
de to nordfynske divisions-
hold og deres tilhængere kan
forvente af sæson 2006/07.

I klubbens Eliteudvalg er
formand Henrik Nielsen ikke
i tvivl om, at begge hold vil
komme til at præge deres ræk-
ker.

- Målet er for herreholdets
vedkommende, at det slutter i
top 3, fortæller Henrik Ni-
elsen, der bygger sin optimis-
me på, at holdet består af
unge, dygtige spillere, der nok
har mistet et par rutinerede
medspillere i forhold til sidste
år, men til gengæld har fået
gode forstærkninger udefra.
Blandt de nye navne er mark-
spillerne Mikkel Wichmann,
Chris Jensen og Lars Nielsen,
ligesom klubben kan glæde sig
over tilgang af flere nye mål-
mænd.

- Desuden har den nye træ-
ner, Carsten »Stump« Jensen,
sammen med sin assistent,
Tue Friis, virkelig formået at
inspirere spillerne, så træ-
ningsindsatsen har været den

bedste i mange år, ligesom den
nye trænerduo er rigtig god til
at tage sig af spillerne rent so-
cialt, fortæller Henrik Nielsen,
der glæder sig til søndagens
opgør mod Fåborg, som af
mange anses for den oplagte
favorit til en placering helt i
top.

Sjovt at spille 
og træne
På damesiden har Otterup
HK ligeledes hentet en ny
træner til klubben. Det drejer
sig om Stinne Bossen, og det
navn klinger uden tvivl vel-
kendt i mange håndboldken-
deres ører, da hun har spillet
tophåndbold i både Slagelse
og GOG.

- En rigtig spændende træ-
ner, som da også har formået
at gøre det sjovt for damerne
at spille og træne, ligesom
hendes tilstedeværelse i klub-
ben har trukket en del nye
spillere til. Vi har således en
ganske bred trup af damespil-
lere, så jeg forventer at divi-
sionsholdet i denne sæson vil
blande sig i toppen, siger
Henrik Nielsen.

Tilgangen af spillere vil na-
turligvis også have en positiv
indvirkning på de næstbedste
hold i Otterup HK, der for
både herrernes og damernes
vedkommende spiller i Fyns-
serien. I disse to rækker vil
Otterups hold sikket også væ-
re blandt de toneangivende.
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Otterup HK 
vil tale med i
toppen
Både herre- og damehold indleder håndbold-
sæsonen på hjemmebane

Topfodbold i Lunde

Camilla Mogensen skal i aften
(tirsdag) optræde på sin gamle
hjemmebane i Lunde.

De tre unge riffelskytter fra
Særslev Skytteforening, Maria
Degn Poulsen og søstrene
Kristine og Laura Buch, har
for nylig været til DM for se-
niorer på 50 meter distancen. 

I halvmatch blev Kristine
Buch bedst placeret på en sjet-
te plads, mens Maria D. Poul-
sen blev nummer otte og Lau-
ra Buch nummer 11. Sam-
men sluttede de tre deltagere
på andenpladsen i holdkon-
kurrencen.

I 60 skud liggende sluttede
Maria Degn Poulsen på tred-
jepladsen, mens Kristine og
Laura Buch blev henholdsvis

nummer otte og 12. Også i
denne disciplin sluttede de tre
nordfynske deltagere på an-
denpladsen i holdkonkurren-
cen.

Holdmesterskab 
ved NM
Efter DM-stævnet har Maria
Degn Poulsen deltaget ved De
nordiske mesterskaber, hvor
hun opnåede en placering
som nummer fire i halvmatch.
I samme disciplin opnåede det
danske hold med Maria Degn
Poulsen som en af de tre skyt-
ter en førsteplads.
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Til DM med de voksne

Maria Degn Poulsen (t.v.) var på det danske hold, der vandt guld i
halvmatch ved NM (privatfoto).  

Bredere trup giver
optimisme i Allesø
Allesø GF tager på søndag hul
på den tredje sæson med et
herrehold i 3. division. En
ganske flot præstation i den
lille klub, der på få år rykkede
fra serie 3 til 3. division, og
altså nu har formået at etable-
re sig som divisionsklub.

I begge de hidtidige sæso-
ner i 3. division er Allesø slut-
tet på en 9. plads, men i år er
målet hævet en smule.

- Jamen, det primære mål
er selvfølgelig, at vi skal overle-
ve i rækken, men vi har da en
tro på, at vi godt kan samle
point nok til en plads i den
bedste halvdel af puljen, for-
tæller håndboldafdelingens
formand, Thomas Dam, der
selv er blandt de bærende
kræfter på divisionsholdet.

Thomas Dam bygger sin
optimisme på, at truppen
inden den kommende sæson

er blevet forstærket med et par
markspillere og en målmand,
som er kommet til fra andre
klubber. Netop en smal trup
var i sidste sæson grunden til,
at træner Per Hansen flere
gange måtte nøjes med en en-
kelt eller to spillere på udskift-
ningsbænken, hvilket gjorde
holdet meget sårbart i tilfælde
af skader.

I den forestående turnering
er Allesø kommet i pulje med
flere fynske og en række jyske
klubber, mens tidligere sæso-
ners ture over Storebælt und-
gås.

- På papiret en ganske stærk
pulje, vurderer Thomas Dam,
der sammen med sine hold-
kammerater på søndag indle-
der sæsonen på hjemmebane
mod Svendborg.
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