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Bordtennis: Der ven-
ter publikum i Greve 
Idræts Center noget af 
en godbid, når Roskil-
de med de tre danske 
europamestre Michael 
Maze, Finn Tugwell og 
Allan Bentsen i truppen 
kommer på besøg for at 
møde Vestegnen Bord-
tennis søndag 10. januar 
kl. 14.00. Der er endog 
gratis entre til opgøret 
mellem to af Danmarks 
bedste hold.

Vestegnen gik på jule-
ferie med en tredjeplads i 
Stiga Divisionen, men har 
et benhårdt januarprogram 
med fem kampe, hvor hol-
det skal forsøge at fastholde 
den gode placering.

Først venter to hjemme-
kampe med topbordten-
nis i Greve Idræts Center. 
Fredag d. 8. januar kl. 
18.30 kommer sidste sæ-
sons bronzevindere OB til 
Vestegnen, og søndag kl. 
14.00 er det så de forsva-
rende danske mestre fra 
Roskilde, der lægger vejen 
fordi Greve Idræts Center. 

Nøglekamp mod OB
OB ligger nummer seks i 
rækken, men har spillet to 
kampe færre end Vesteg-
nen. På forhånd tegner 
kampen mod OB meget lige. 
OB’s bedste i denne sæson 
har været cubanske Andy 
Mariano Pereira Diez, som 
har vundet 12 af sine 17 
singler. Desuden ventes 

OB at stille med svenske 
Michael Mathiasson samt 
klubbens egne to 20-årige 
fynske talenter Morten Hy-
rup Rasmussen og Rasmus 
Klein-Døssing.

Vestegnens spillende træ-
ner Martin Bremer Jensen 
ser kampen mod OB som en 
nøglekamp: 
- Det ser ud til, at vi kom-
mer i slutspillet, men hvis 
vi kan blive nummer tre 
eller fi re i grundspillet i 
stedet for nummer fem el-
ler seks, så får vi en ekstra 
hjemmekamp i kvartfi na-
lerne. Så kampen mod OB 
kan blive meget vigtig, for-
tæller Martin Bremer Jen-
sen.

Er Maze med?
Kampen mod Roskilde teg-
ner til at blive en noget an-
den udfordring for Vesteg-
nen, men til gengæld lidt 
af en godbid for publikum 
i Greve Idræts Center, hvor 
der er gratis entré til kam-
pene i grundspillet. 

Roskilde har i truppen 
den forsvarende europame-
ster i single Michael Maze 
samt Finn Tugwell og Allan 
Bentsen, der sammen med 
Maze udgjorde det danske 
landshold, der vandt euro-
pamesterskabet for hold i 
2005. Maze spiller ikke alle 
kampene for Roskilde, da 
han er optaget af mange in-
ternationale opgaver, men 
uanset om Maze er med el-
ler ej, er Roskilde et meget 

stærkt hold, der foreløbig er 
ubesejrede i Stiga Divisio-
nen i denne sæson. 

Det bliver spændende 
at se, om Vestegnens mest 
vindende, Gao Fan, kan slå 
Tugwell, Bentsen eller må-
ske Maze?
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Maze, Tugwell og 
Bentsen i Greve
Benhårdt januarprogram for Vestegnen Bordtennis

Sport

Idræt: 2009 var et unikt 
dansk sportsår

Sportsåret 2009 var re-
sultatmæssigt et fantastisk 
år set med danske øjne. 
Med 109 vundne medaljer 
var der tale om en klar for-
bedring i forhold til de 93 
medaljer, danske atleter 
vandt i 2005, som er det 
mest naturlige år at sam-
menligne med. 2005 havde 
således samme turnus i in-
ternationale mesterskaber 
som 2009. 23 idrætsgrene 
bidrog til medaljehøsten i 
2009 mod 33 i 2005. Bad-
minton bidrager godt på li-
sten, og det er samtidig ens-
betydende med, at Greve er 
fl ot repræsen teret på den 
samlede liste. Fem GSB’ere 
bidrog til det succesrige år 
for Team Danmark og Dan-
marks Badminton Forbund. 
Det er Kamilla Rytter Juhl 
for VM-guld i mixeddouble 
sammen med Thomas Lay-
bourn og Christinna Pe-
dersen for VM-bronze sam-
men med Joachim Fischer 
Nielsen. Hertil kommer, at 
både Kamilla Rytter Juhl, 
Carsten Mogensen, Joa-

chim Fischer, Christinna 
Pedersen og Nanna Broso-
lat Jensen var med til at 
vinde EM-guld for hold. 

På Dansk Idræts For-
bunds samlede medalje-
liste optræder bl.a. også 
Greve-cykelrytteren Da-
niel Kreutzfeldt, som vandt 
VM-sølv på bane. Niels Ny-
gaard, formand for DIF, be-
tegner sportsåret 2009 som 
helt unikt

- Vi har for første gang 
fået en verdensmester i 
svømning på en olympisk 
distance og en individuel 
europamester i bordtennis. 
Derudover har de danske 
atleter præsteret fornemme 
præstationer som ikke kan 
læses i medaljestatistikken. 
Vi har haft en dansker i en 
Grand Slam-fi nale i tennis 
for første gang siden halv-
tredserne, vi har et fodbold-
hold, som har kvalifi ceret 
sig til en VM-slutrunde, og 
tre golfspillere der har vun-
det på den europæiske tour. 
Det er store præstationer i 
store internationale idræts-
grene, siger Niels Nygaard. 
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Greve godt med
på medaljeliste

Gao Fan, Vestegnens mest vindende, skal møde Tugwell, Bentsen og måske Maze i Greve 
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