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■ Sådan kan et muligt oplevelsescenter ved Hotel Christiansminde komme til at se ud. Foto: Weber Arkitekter

Byråd skal tage stilling til center

Svendborg: Hotel Christi-

ansminde vil gerne bygge et
Øhavscenter, og derfor vil de
gerne deltage i den forsøgsordning, Naturstyrelsen og
miljøminister Kirsten Brosbøl, (S), har igangsat. Det
specielle ved forsøgsordningen er, at hvis projektet bliver
en et af de op til 10, der bliver
godkendt, så kan man få lov
at bygge inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Man har udarbejdet et projektforslag til
centret, som efter planen skal
indeholde både café og un-

[

hvis du
kigger
på antallet af
overnatninger,
så steg vi 9
procent fra
2012 til 2013 og
yderligere 4,7
procent i 2014.
det tegner godt,
synes jeg.
Tom Pelle Jensen, turist
foreningsformand om
turistsæsonen 2015.

dervisningslokaler, hvor man
kan lære om nærområdets
natur. Det er dog kun byrådet, der har kompetencen til
at sende forslaget videre til
Naturstyrelsen, og det skal
det nu tage en beslutning
om. I Erhvevs-, Beskæftigelse- og Kulturudvalget var
Bruno Hansen, (SF), og Jesper Kiel, (EL), imod. Hotel
Christiansminde har fået 29
tilkendegivelser fra turismevirksomheder, der støtter op
om projektet. Blandt andre
Svendborg Event og Hotel
Svendborg. (macd)

ErhvErvSForEdrag

Svendborg: Mandag aften

er der generalforsamling
i Erhvervsforum Svendborg på Hotel Svendborg, og selv om tilmeldingen er lukket til den
fest, er der stadig noget at
komme efter. I hvert fald
hvis man vil høre nærmere om kommunens nye
eventkontor samt havnens fremtid. Klokken
20, umiddelbart efter generalforsamling, vil først
leder af Eventkontoret
Anja Haas gå på, og derefter kommer Per Nykjær
Jensen, der vil fortælle om
mulighederne for at havnen fortsat er et aktiv for
Svendborg. (catj)

Spejdere samler skrald

Stenstrup: Sydfyn bliver med

garanti pænere i løbet af
mandag eftermiddag og aften.
Her løber Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling nemlig af
stablen, og det sker blandt
andet i Stenstrup, hvor de
grønne pigespejdere går forrest i refleksvest og med affaldssæk.
Sidste år blev det til 21 kilo
skrald og 66 dåser på den
to timer lange indsamling i
byen, og hvis man vil hjælpe til i Stenstrup, skal man
møde op klokken 17 ved spejderhytten Villa Kulla på Sognevej 42.
Det er muligt at låne en
vest, hvis ikke man selv kan

Svendborg

Bare
man nu
lander på
benene
■ Lørdag blev der afholdt DM for hold i power
tumbling på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
167 gymnaster deltog
ollerup: En araber, to whips,

to fliks og en dobbelt baglæns
salto. Umiddelbart tekniske
termer, men essensen er, at
det handler om at springe.
Og det blev der gjort, da
der lørdag blev holdt DM
i tumbling i ID-hallen på
Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
167 unge gymnaster fra Fyn
og Jylland brugte hele dagen
på at springe ned ad den 25
meter lange bane. En af dem
var Mads Vinther Søndergaard. Han går til daglig på
højskole i Ollerup og deltog
for Ollerup Gymnastikforening.
- Det fede ved det er den
fart og spænding, der er på.
Det er også en sport, hvor
man hele tiden kan afprøve
og rykke sine grænser, og så
er der selvfølgelig også fællesskabet i det, siger han.
Den seneste grænse, han
husker at have rykket, er at gå
fra at lave en dobbelt baglæns
saltomortale med to skruer til
at lave en såkaldt Miller, som
er en dobbelt baglæns saltomortale med tre skruer.
- Det er skide uhyggeligt
at presse sine grænser på den
måde, men når man så har
gjort det, så er det en succesoplevelse uden lige, og man
har lyst til at gøre det igen og
igen, siger han.
gymnastikkens Formel 1
I power tumbling har man 11
meters tilløb, inden man skal
lave otte spring ned ad en 25

Vinderne
■ Den grønne natur skal
ryddes op for skrald mandag.
Arkivfoto: Andreas Bastiansen
medbringe den.
Stenstrup er dog ikke det
eneste sted, hvor der forventes at blive lavet affaldsindsamling på mandag - skoler
og daginstitutioner er tilmeldt over alt i kommunen.
Du kan læse mere om de
lokale affaldsindsamlinger på
dn.dk. (catj)

Vinderne i eliterækken for
herre seniorer blev Team 1 fra
Odense Gymnastikforening.
Holdet ”Take That” fra Silke
borg fik 2. pladsen i samme
række.
Team Citius fra Ollerup, hvorpå
Mathias Clausen var, fik en 3.
plads.
Mads Vinther Søndergaards
hold blev nummer 1 i brækken
foran det eneste andet hold i
rækken. Det andet hold var også
fra Ollerup.

meter lang bane. Springserien sluttes af med en saltomortale med rotation.
Til lørdagens DM blev
der både konkurreret i både
b-rækker, c-rækker og eliterækker. I eliterækkerne er der
krav om, at man skal lave otte
spring, mens man i b-rækken
kan nøjes med fem.
Mads Vinther Søndergaard
konkurrerer i b-rækken på
holdet Team Dum Spiro Spero, som betyder ”så længe jeg
trækker vejret, er der håb.”
- Det er sådan på vej ned
ad banen, så kan man godt
føle, det er ved at gå galt, men
så skal man blive ved med at
kæmpe, fordi det kan altid
reddes, siger han.
håber på ikke at slå sig
Mathias Clausen fra Svendborg er også elev på højskolen
i Ollerup. Han konkurrerer i
eliterækken på Team Citius,
hvilket betyder, han skal lave
otte spring. Selv om han har
dyrket forskellige former for
gymnastik de sidste tolv år,
så regnede han, dengang han
startede på højskolen, ikke
med, at han skulle springe i
eliterækken til DM.
- Til at starte med kunne
jeg ikke springe otte, men efter noget tid, så blev det nemt
at springe fem, og så prøvede
jeg at gå op til otte, siger han.
Det vigtigste i power
tumbling er ifølge Mathias
Clausen koncentrationen.
- Det er vigtigt, man er koncentreret, når man springer
dernedad, for der er mange
ting, man skal holde øje med.
Hvis man for eksempel lander
nogle grader forkert, hvordan
man skal justere og så videre.
Men mest håber man jo også
bare, at man lander på benene og ikke falder og slår sig,
siger han.
Han fortæller, at han ikke
er så sikker på holdets chancer for medaljer i dag, men
heldigvis har Ollerup Gymnastikhøjskole to hold med i
eliterækken, og ifølge Mathias Clausen er det vigtigste at
ende over det andet hold.

■ Deltagere fra 10 forskellige gymnastikforeninger var med, da
der lørdag blev holdt DM i power tumbling.

Af Martin Dreyer
Foto: Yilmaz Polat
macd@faa.dk, yilmaz@fyens.dk

■ Nogle af de spring, der er
krav til, man skal udføre på
sin vej ned ad banen, er saltomortaler, flik-flaks og whip.
Whips minder om en flik-flak,
men man sætter ikke af med
armene.

