
Også som shorts til sommer.

HUSK FARS DAG 5. JUNI

Knickers 
og polo 
stk. pris 200,- 
sætpris 
350,- 

Shorts og 
skjorte  
stk. pris 200,- 
sætpris 300,-

Fås med 3 højder i liv 
og 3 længder
 -15 farver

1 stk. 200,-
3 stk. 300,-

Evt. oplægning på egen

systue - med det samme.

Multifarvet strømper
1 par 40,-
3 par 99,- 

www.herrehuset-langeskov.dk
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Ældrerådet appellerer i et 
brev til kommunen om, at der 
anskaffes flere hjertestartere 
- f. eks. i hjemmeplejens kø-
retøjer.

De opfordrer også til, at no-
gen reviderer den lidt ufuld-

stændige liste over tilgænge-
lige hjertestartere, der er på 
kommunens hjemmeside. 

Videre anbefaler de, at 
kommunen sørger for et 
korps af borgere, der kan før-
stehjælp, skriver de i brevet.

- Vi vil gerne i dialog om 
emnet, men desværre findes 
der ikke en forvaltning eller et 
politisk udvalg, som på tværs 
i hele kommunen kan tage 
sagen op, beklager de afslut-
ningsvis. (ström)

Giv os flere hjertestartere

Munkebo: Øjnene og hver ene-
ste fiber er tydeligt fokuseret 
på springet ned i det dybe blå 
vand i svømmehallen.

Vi er med 11-årige Katrine 
Senf til træning. Hun har træ-
net udspring de seneste tre år, 
og i weekenden deltog hun i 
Danmarksmesterskaberne, 
der afvikles i aldersklasser.

Den unge udspringer vend-
te hjem med en guldmedalje i 
spring fra 3 meter vippen og 
snuppede desuden bronze-
medalje på 1 meter vippen.

- Katrine er god til bevæ-
gelserne og meget flittig. Hun 
øver også på trampolinen 
derhjemme, forklarer Nomi 
Mortensen, der er cheftræner 
i svømmeklubben Frem, der 
som en af de eneste tilbyder 
træning i udspring på Fyn.

- Det er en teknisk og kraft-
betonet sport, så der er meget 
teknisk træning, men desvær-
re er der ikke mange svøm-
mehaller med vipper på Fyn.

- Det afhænger meget af 
persontypen, om man bliver 
en god udspringer, og har Ka-
trine ambitionerne, kan hun 
nå noget større, mener Nomi 
Mortensen.

Bidt af sport
Ud af Frems omkring 1100 

medlemmer er kun 75 ud-
springere.

- Der er mange, der siger, at 
jeg meget er et konkurrence-
menneske, indrømmer Ka-
trine Senf.

- Jeg går til gymnastik om 
mandagen, træner udspring 
om onsdagen, og fredag er 
der ofte ekstra træning. Ja 
også lørdag og søndag. Stæv-
nerne ligger også i weeken-
den.

- Jeg har trænet udspring 
i over tre år, og jeg synes det 
er sjovt, men man skal lære at 
springe rigtigt.

- Man skal faktisk lære 
et spring rigtigt, før man 
kan lære et nyt, fastslår den 
11-årige DM-debutant.

- Men jeg bliver så glad før-
ste gang, at et nyt spring lyk-
kedes.

Mor er bange
Selv om Katrine Senf er både 
glad for og dygtig til sin sport, 
så er det ikke altid, at hele fa-
milien er lige begejstret for 
hobbyen.

-Mor synes det er farligt, og 
hun er ikke glad for, at jeg la-
ver udspring, men jeg har da 
heller ikke tænkt mig at få en 
karriere i udspring, under-
streger Katrine Senf.

Hendes interesse for de 

våde elementer kommer ikke 
ud af det blå. Katrine Senfs 
far er træner i svømmeklub-
ben og også lillesøsteren er 
begyndt at træne udspring. 
Katrine begyndte ”karrieren” 
med at gå til babysvømning.

Men i omgangskredsen er 
der ikke andre end Katrine 
Senfs, der går til udspring.

- Det er ikke en ret kendt 
sport, mange spørger mig 
faktisk om, hvad udspring er, 
fortæller Katrine Senf, der 
stolt fortæller som sin medal-
jevæg hjemme på værelset i 
Munkebo.

Tæller ikke trøstepræmier
- Foruden de to nye medaljer 
fra DM i weekenden har jeg 
syv guldmedaljer og seks sølv- 
og bronzemedaljer. Jeg tæller 
ikke trøstepræmierne med, 
dem man får bare for at være 
med, påpeger den 11-årige 
udspringer.

Danmarksmesterskaberne 
foregik i universitetets svøm-
mehal i Odense.

Katrine fik 
guld ved DM

■■Katrine■Senf■fra■
Munkebo,■der■træner■
udspring■flere■gange■
om■ugen,■fik■ved■DM■i■
weekenden■sin■beløn-
ningen■for■indsatsen

Af Stefan Hestnes
she@fyens.dk

■■11-årige Katrine Senf bruger det meste af sin fritid på at træ-
ne udspring fra et- eller tremetervippen. Det har nu givet bonus 
i form af medaljer ved DM. Foto:■Jens■Wognsen

Mail til
kerteminde@fyens.dk 

Din mening 
betyder noget

Lokaldebat
Lørdag eftermiddag havde 
Munkebo Speedway Klub 
inviteret til 1. divisionsmatch 
og open air 60’er rock på 
Munkebo Speedway Center. 
Nysgerrig efter at se rigtig 
speedwayrace, og ikke kun på 
TV, tog jeg afsted for at op-
leve suset. 

Jeg blev ikke skuffet. Der 
var: Spænding, dramatik og 
høj fart, hvor både hastighed 
og lydstyrke langt overgår 
det, man fornemmer på tv.

Det som jeg især også hæf-
tede mig ved, var det store 
antal frivillige deltagere, som 
var på plads for at få det hele 
til at løbe rundt, og sikkerhe-
den være i top.

Alt i alt en fin oplevelse, 
og jeg håber John Rask Niel-
sen får ført sine tanker om 
en nyetablering af Munkebo 
Speedway Center ud i livet. 
Det vil være et kæmpeaktiv 
for hele kommunen og Mun-
kebo især.

Det vil det også være, når  
vi i søndagens udgave af  
Fyens Stiftstidende kan se, at 
Klavs Norup Lauridsen nu 
er nået så langt med sin ide 
om en bypark i Munkebo, at 
der inviteres til borgermøde, 
hvor arkitekterne overordnet 
vil fortælle om visionerne for 
parken, og hvor også borger-
ne, og dermed de kommende 
brugere, bliver spurgt til råds. 

Det er glædeligt at Klaus 
Norup Lauridsen nu er nået 
hertil i sine planer, og det skal 

blive spændende at følge det 
videre forløb. 

Begge ovenstående initiati-
ver, er båret af frivillighedens 
kræfter, som vi fra kommu-
nens side kun kan bakke jer 
op om, og samtidig glæde os 
over, at der i Munkebo, ser 
ud til at være et kæmpe re-
kreativt område på vej med 
alt fra: Fart og tempo til leg 
og afslapning.

Af Lars Ole Valsøe
Byrådsmedlem■for■De■Konservative

Fart i de frivillige

[ Det afhænger meget 
af persontypen, om 
man bliver en god ud-
springer, og har Katrine 
ambitionerne, kan hun 
nå noget større.
Nomi  Mortensen, cheftræner
i svømmeklubben Frem

Sæt dit aftryk på Fyn 
www.fyens.dk/baglandet


