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Sport

Tennis: Forsøg med pus-
lingetennis fra mandag 
3. maj

Greve har haft succes 
med tennis tilpasset børns 
niveau. Nu vil klubben for-
søge med puslingetennis

 Det var i oktober 2009, 
at Greve indførte Play and 
Stay, hvor man kort sagt 
tilpasser hårdheden af bol-
dene til børnenes niveau. 
På den måde kan alle børn 
få succes med tennis fra be-
gyndelsen.

Konceptet, der er anbe-
falet af Dansk Tennis For-
bund, er blevet en succes i 
Greve.  Nogle af talenterne 
er på vej i klubben.

Greve Tennisklub arbej-
der lige nu målrettet på at 
få skabt en interesse for 
tennissporten hos de helt 
små børn. 

- Vi mener selv, at vi har 
fået skabt et godt tilbud. 
Puslingetennis er en kom-

bination af boldleg og ten-
nisrelaterede bevægelser 
for de 4-5 årige. Tilbuddet 
henvender sig til dem, der 
er interesseret i at forsøge 
sig med tennis i en tidlig 
alder. Vi mener, at det kan 
konkurrere med puslinge-
gymnastik, som forældre 
tit sender børnene til, når 
de motoriske færdigheder 
skal udvikles. Mange for-
ældre tror ikke, at børnene 
kan starte med tennis i en 
så tidlig alder, men vores 
nye koncept gør det muligt, 
siger klubbens sportschef 
Kim Bay Andersen

Greve Tennisklub holder 
en prøvegang i puslinge-
tennis mandag den 3. maj 
kl. 16-17. Tilmelding og 
spørgsmål rettes til Kim 
Bau Andersen: sportschef.
grevetennis@gmail.com
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Greve Tennisklub vil 
have fat i de små

Sportschef 
Kim Bau 
Andersen og 
et af Greves 
talenter 7-
årige Patrick 
Bergdahl

Billard: Greve Billard 
Klub (GBK) har vundet 
to SM-guldmedaljer, så-
ledes at sæsonens høst 
er oppe på fem i alt.

Først var det Peter Chri-
stensen, som vandt SM i 
oldboys keglebillard. Det 
er en turnering, som ingen 
tidligere har vundet.

Finalen blev spillet i 
GBKs lokaler på Hundi-
geskolen, og her vandt Pe-
ter Christensen over Poul 
Knudsen fra Gersagerpar-
ken samt Kaj Nicolaisen fra 
Sorø-klubben Sorana. Til 
gengæld blev det for anden 
gang i samme sæson blev 
uafgjort mod Børge H. Han-
sen fra Birkerød. Pointta-
bet for den uafgjorte kamp 
var dog ikke tilstrækkeligt 
til at tage guldmedaljen 
fra Peter Christensen, som 
spiller sin første sæson for 
GBK.

Dernæst var det Morten 
Smed, som vandt SM i pool-
spillet 9-ball klasse Elite.

I fi nalen vandt Morten 

Smed over klubkammera-
terne Jens Hytting Peter-
sen og Janick Navne, mens 
det i den sidste kamp blev et 
nederlag på 5-9 mod Samir 
Saciri fra Amager-klubben 
ASBK.

Bedre sætscore
Samir Saciri havde imidler-
tid i kampen forinden tabt 
så stort som 2-9 til Jens 
Hytting Petersen, og derfor 
vandt Morten Smed guld-
medaljen på bedre sætscore 
end ASBK-spilleren. Det 
var anden gang, Morten 
Smed blev sjællandsk me-
ster i 9-ball. Første gang 
var i 2004.

Skæv poolstart
Klubbens bedste pool-hold 
er med i Elitedivisionen. 
Pool er overgået til at køre 
efter kalenderåret, og her 
har GBK fået en skæv 
start.
Første runde blev spillet i 
Odense, og her blev det til 
nederlag mod værterne fra 

Bristol Odense samt Ran-
ders PC og ASBK. Der er 
otte hold i Elitedivisionen, 
og de to nederste rykker ud 
ved årsskiftet.
- Nu må vi se, hvad Århus 
og Aalborg-klubberne kan, 
men der er ingen tvivl om, 
at der venter os en svær sæ-
son i år. Vi vil kæmpe hårdt 
for at undgå nedrykning, 
siger GBKs PR-mand, Niels 
Hansen.
I keglebillard er GBKs bed-
ste hold i Danmarksserien, 
og her blev det til en anden-
plads i kredsen efter Nak-
skov.
- Vi slog ganske vist Nak-
skov på vores egne borde, 
men ingen tvivl om, at Nak-
skov var både kredsens og 
hele rækkens bedste hold 
alt i alt, siger Niels Han-
sen.
Til næste sæson kommer 
det til at hedde 3. division 
for det bedste keglehold, 
men det er stadigvæk blot 
den fjerdebedste række.
Ud over de ovennævnte re-

sultater kan det nævnes, at 
der var sølvmedalje til Per 
Kristensen ved SM i Kegler 
Klasse D, bronzemedalje til 
Andreas Ravnsted-Larsen 
i pool 9-ball Ungdom og en 
samlet førsteplads til An-
dré Larsen i Ungdomscup 
keglebillard. Undervejs 
i de i alt ni sjællandske 
ungdomscupper har netop 
André Larsen samt Mik-
kel Brix og Andreas Ravn-
sted-Larsen vundet hver en 
ungdomscup, og de har der-
med også kvalifi ceret sig til 
landsfi nalen.
GBK blev samtidig samlet 
klub-vinder på Sjælland af 
ungdomscupperne for femte 
år i træk, mens det denne 
gang ikke lykkedes at vinde 
samlet for hele landet. Den 
titel snuppede Marstal.
Klubben fra Ærø har også 
været på besøg på Hundi-
geskolen til DM-fi nalen i 
Ungdom Hold. Her vandt 
Marstal også, mens GBKs 
hold fi k bronze. 
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To gange guld
til Greve Billard
Billardklubben er nået op på i alt 5 guldmedaljer

Bordtennis: Greve blev 
dansk mester i i Drenge 
divisionen efter to spæn-
dende kampe i weeken-
den.

Efter at have vundet øst-
kredsen skulle holdet i se-
mifi nalen møde vinderen af 
Randers og Amager.

Det blev Amager som 
træk det længst strå, hol-
det har både tabte og vun-
det over Amager i denne 
sæson, så der var lagt op til 
en gyser.

Greves hold var på dagen 
Alexander, Jacob, Oliver og 
Kasper, Amager stillede 
med Micki, Claus, Ian, og 
Tobias, allerede i 1 runde 
fi k Greve holdet knækket 
Amager holdet ved at deres 
bedste mand Tobias tabte i 
en fl ot spillet kamp med 3-
1 til Jacob, Kasper kunne 
desværre ikke følge op, da 
han satte en 2-0 føring over 
styr mod Micki.

De næste 6 kampe gik 
med favorit sejre til både 
Greve og Amager holdet, så 
Greve førte med 5-3 inden 
de 2 vigtige double, Oliver/
Kasper vinder hurtigt 3-
0 over Tobias/Claus i den 
anden double var der mere 
spænding, det bølge frem 
og tilbage, ved stillingen 1-
2 i sæt og 9-5 til greve par-
ret, så det ud til de havde 
fået styr på spillet, og dog 
Amager drengene fi k kæm-
pet sig tilbage i kampen og 
vandt sæt 12-10.

Så var der spænding in-
den de sidste 4 singler hvor 
greve holdet nu førte med 
6-4 og manglede kun 2 sejr 
for at være i fi nalen. Der 
var lagt op til en brag af en 
kamp mellem holdenes 2 
bedste Oliver mod Tobias, 
Oliver var på dagen langt 
mere klar end Tobias som 
blev kørt over med 3-0,

Kasper havde ikke en af 
sine bedste dage, da han 
lige så klart tabte 3-0 til 
Claus, Jacob skulle møde 
Ian som han har haft svær 
ved i hele sæson, nede 0-
2 for Jacob vendt spillet, 
kommer tættere på bordet 
og spiller mere aggressivt 
og vinder klart de næste 
3 sæt, og dermed er Greve 
holdet i fi nalen med en sejr 
på 8-5

I fi nalen ventede vinde-
ren fra vestkredsen Rønde, 
som i denne sæson ikke har 
tabte en eneste holdkamp, 
de vandt også klart semifi -
nalen over Virum.

Greve holdet havde bytte 
Kasper ud med Marcus og 
Rønde stillede med Theis, 
Michael, Sebastian og 
Marc

I første runde var det 
lige ved at gå galt for greve 
holdet da Jacob var i store 
vanskeligheder mod Rønde 
4 mand Theis, Jacob vinde 
dog med 11-9 i 5 sæt efter 
at have været bagud i hele 
5 sæt.

Oliver må også ud i 5 sæt 
før han vinder over sin evi-
ge rival Marc med 11-7.

Marcus tabte klart til 
Michael og Alexander vin-

der lige så klart over Seba-
stian så stillingen var 3-1 
efter 1. runde. 
Derefter taber Greve holdet 
2 nøgle kamp med 2 bolde i 
5 sæt, Oliver til Sebastian 
og Jacob til Michael, Rønde 
for dermed udlignet til 4-4 
inden doublerne.
Greve holdet har i denne 
sæson været rimelige stær-
ke i doublerne og vinder 
også begge, Oliver/Marcus 
vinder over Marc/Sebastian 
og Alexander/Jacob over 
Michael/Theis, det knæk-
ker Rønde holdet helt og da 
Oliver og Jacob vinder de 
2 næste kampe klart, vin-
der Greve 8-4 og er dermed 
Danske mester 

2010 for drenge hold
De 7 spillere på holdet er 
Alexander Ghisalberti, Ja-
cob Holst, Kasper Furbo, 
Marcus Salmonsen, Emil 
Behrndtz, Oliver Hansen 
og Simone Dueholm.
Simone kunne desværre 
ikke være med til drenge 
fi nalen da hun samme dag 
skulle spille fi nale i Dame 
Elite divisionen for Køben-
havn, som hun er lånt ud 
til, København blev dansk 
mester med en sejr over 
Sakskøbing.

jh

Grevedrenge danske mestre
Greve Bordtennis vandt drenge divisionen

Greves danske mestre i drenge divisionen. 

Trampolin: Synkronpar 
vandt DM-sølv i ung-
doms DM

Det gik godt for Greves 
syv deltagere ved DM i U 
12 og U14 i Vordingborg. 
Det var både individuelt og 
i synkron.

Jeppe Munkholm og Thor 
Bendsen stillede op i ræk-
ken drenge U12. De skulle 
springe både individuelt og 
synkront. De sluttede på 
8. pladsen, da de desværre 

kiksede i fi nalen. Individu-
elt fi k Thor en 12. plads og 
Jeppe, der deltog i sit første 
DM blev nummer 25.

Bedst gik det for syn-
kronparret Sabrina Kofoed 
og Stine Mørkeberg, som 
bandt sølv. Sabrina Kofoed 
vandt endog også bronze in-
dividuelt.

Sabrina Kofoed er i al-
dersgruppen U 14 også til 
næste år.  jh

Greve springere
med i top i DM

De syv dygtige springere fra Greve, som deltog ved DM og 
gjorde en fornem indsats. 

28. april 2010
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