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Sport

Bordtennis: Der var 
mødt fl ere tilskuere end 
normalt, da Vestegnen 
Bordtennis søndag ef-
termiddag skulle møde 

ubesejrede Roskilde i 
Greve Idræts Center. 
Men selv med ekstra 
opbakning var det ikke 
nok for hjemmeholdet, 

der blev besejret af euro-
pamestrene.

Selv om Roskilde stil-
lede uden skadede Michael 
Maze var holdet i stand til 
at vinde klart 5-2. Michael 
Maze der har været ude for 
et selvforskyldt uheld ved 
træningen, så han er ska-
det. Som landets tv-seere 
kunne se lørdag i DR 1’s 
Sport 2009 går han nu med 
krykke. 

Selv uden Maze var hold-
kampen en oplevelse med 
bordtennis på højt plan, så 
det var fi n propaganda for 
verdens hurtigste spil. Det 
medlevende publikum, lod 
da også ofte bifaldet brage 
ned mod aktørerne i Greve 
Idræts Center.  

Allan Bentsen lagde ud 
med at bringe gæsterne for-
an, men Mathias Anders-
son fi k udlignet mod Emil 
Sass Egebo. 

Herefter tabte både Gao 
Fan og Sebastian Haack, 
så Roskilde var foran 3-1. 
Finn Tugwell gjorde det til 

4-1 mod David Hindersson. 
Gao Fan vandt så også over 
Allan Bentsen, mens Seba-
stian Haack tabte til Emil 
Sass Egebo.

Hårdt program
Vestegnen har et hårdt ja-
nuarprogram. Fredag af-
ten spillede holdet hjemme 
mod OB, og her blev det til 
et meget ærgerligt nederlag 
på 3-5.

Mathias Andersson hav-
de matchbold i den ene af 
sine kampe, men taber, og 
han har i den anden sæt-
bold ved 10-6, men taber 
sættet alligevel. 

Træner Martin Bremer 
sammenlignede bagefter 
nederlaget som en fodbold-
spiller, der har tabt 0-1 på 
et selvmål i sidste minut.

Vestegnen er efter kam-
pene placeret som nr. 4 og 
skal næste gang, 22. janu-

ar, hjemme kl. 18.30 møde 
Vedbæk, der er placeret 
som nr. 3.  jh

En oplevelse selv uden Maze
Vestegnen Bordtennis tabte som ventet mod topholdet Roskilde

Mathias Andersson, der her 
tørrer sveden af panden, 

gjorde en god fi gur i kam-
pen mod Roskilde. Foto: 

Anders Ole Olsen
Greves bedste var atter Gao 
Fan, som bl.a. vandt over 
Allan Bentsen. Foto: Anders 
Ole Olsen

Det meget medlevende publikum lod ofte bifaldet brage 
ned mod aktørerne i Greve Idræts Center Foto: Anders Ole 
Olsen

Cricket: Ishøj CC plejer 
at vinde sit eget traditio-
nelle nytårsstævne for 
drenge i cricket i Gild-
broskolen, men sådan 
skulle det ikke gå i 2010. 

Ishøjs 4 første gærdespil-
lere var ude for 13 i fi nalen 
mod Svanholm og kun den 
lovende Adil Akhtar sør-
gede for, at totalen kunne 
ende på 40.

Det passerede Svanholm 

for 1 gærde takket være Ha-
mad Shah og Mati Malik. 
Svanholms kastning med 
Hamad Shah og Mad Hen-
riksen i spidsen var klart 
stævnets bedste, mens Is-
høj præsterede høje scorer 
indtil den fatale fi nale. 

Bedste spillere
Præmien til stævnets bed-
ste spiller gik til Svanholms 
Hamad Shah, mens Ishøjs 
bedste var Ehtesham Raja
De to puljer
Pulje A
Ishøj 2 kampe 4
Køge 2 kampe 2
Svanholm II 2 kampe 0
Pulje B. 
Svanholm 2 kampe 4
AB 2 kampe 2
KB 2 kampe 0

Finalen
Finalen Svanholm over 
Ishøj med 4 gærder. Ishøj 
40 (Adil Akhtar 17, Mads 
Henriksen 2 gærder for 5). 
Svanholm 42/1 (Hamad 
Shah 22 not out, Mati Ma-
lik 17 not out)
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Svanholm brød
Ishøjs sejrsrække
Svanholm vandt Ishøjs nytårsstævne

Svanholms vindere, stående 
fra venstre: Saad Ahmed, 
træner, Toke Larsen, Mads 
Henriksen, Sikander Yousef
Siddende: Danish Azam, 
Mati Malik og Hamad 
Shah. 

Ishøjs formand Asmat Ullah (i midten) overrækker præmier 
til de to bedste på vinderholdene Ehtesham Raja, Ishøj og 
Hamad Shah, Svanholm 

Fodbold: Da Brøndby 
IF sidst i december 
mistede Kasi Aps som 
hovedsponsor med ud-
gangen af 2010, betød 
det samtidig, at for-
ventningerne til årets 
resultat i klubben blev 
ændret fra et minus på 
30 mill. Kr. til et plus på 
2-5 mill. Kr. 

Ændringen i forvent-
ningerne til årets resultat 

skyldes, at Kasi og Brønd-
by IF aftalte en økonomisk 
kompensation, som par-
terne er enige om har en 
sådan størrelse, at klub-
ben ikke stilles økonomisk 
dårligere, end hvis Kasis 
aftaler med Brøndby IF 
var fortsat til udløb 1. juli 
2013. 

Kasi Aps – og dermed 
familien Nielsen med 
Jesper Nielsen i spidsen, 

og Brøndby IF har været 
samarbejdspartnere i en 
årrække og siden 2008 
med Kasi som hovedspon-
sor i Brøndby med det 
samlede største sponsorat 
i dansk fodbolds historie. 

Direktør i Brøndby IF 
Frank Buch-Andersen ud-
taler: 

- Vi kommer til at sav-
ne Jesper Nielsen, men 
er glade for den generøse 

måde ophøret sker på, 
hvor vi har økonomi til 
principielt at vente i lang 
tid med at fi nde de rigtige 
nye samarbejdspartnere 
til afl øsning for Kasi, si-
ger Direktør i Brøndby IF 
Frank Buch-Andersen.  

Fortsat Brøndby-
fan.

Direktør i Kasi Jesper 
Nielsen udtaler: - Spon-

soraterne med Brøndby 
IF har været af betydelig 
værdi for Kasi og har væ-
ret et væsentligt element i 
gennemførelsen af Kasis 
succesrige og ekspansive 
udvikling, herunder i re-
lation til opbygning af nye 
markeder, tilknytning af 
forhandlere og rekrutte-
ring af medarbejdere. Jeg 
vil fortsat og uforandret 
være Brøndby-fan helt ind 

i mit hjerte, og jeg er glad 
for at kunne sige, at det i 
det væsentlige er mit fi r-
mas navn og logo de kom-
mer til at savne. Ikke min 
personlige støtte eller de 
penge der var forbundet 
med sponsoraterne. 

jh

Fra minus til plus i Brøndby IF
Et resultat af bruddet med Kasi Aps som hovedsponsor
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