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Badminton: Greve Bad-
minton råder over en 
række store ungdoms-
talenter, som stryger 
til tops ved turneringer 
rundt om i Europa.

Isabella Nielsen deltog i 
en stor turnering for spille-
re under 16 år i Hampshire 
i England.

14-årige Isabella Niel-
sen satte de lidt ældre spil-
lere på plads ved at vinde i 
single.

Sofi e Nielsen var Greves 
eneste deltager i Flora Cup 
i Tyskland. Her vandt hun 
double sammen med Irina 
Andersen fra Solrød .

I single vandt Solrød-
spilleren fi nalen over Sofi e 
Nielsen. 

Emma Magelund Krogh 
har været til DM i Vejen, 
hvor hun vandt bronze i U 
11A i både single og mix. 
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Isabella Nielsen (th.) er her sammen med klubkammeraten, 
Rikke Søby Hansen. 

Store badminton-
talenter i Greve
Unge Grevespillere stryger helt til tops

Sport

Teamgym Greves dygtige ynglinge-piger, som vandt DM. 

Gymnastik: Greve Gym-
nastik nærmest vader i 
succes med den ene DM-
medalje efter den anden. 
Greve vandt således 
også DM for ynglinge-pi-
gehold.

Der var lagt op til en 
spændende DM-fi nale i År-
hus. Teamgym Greves yng-

lingepiger havde en føring 
til nr. 2 fra kvalifi kationen 
på 0,63 point. 

DM gik fuldt fortjent til 
de meget dygtige piger og 
understregede deres høje 
standard, der også kom til 
udtryk, da pigerne i april 
vandt bronze ved NM.

Teamgym Greves yng-

lingepiger vandt suverænt 
guldmedaljerne med 65,07 
point foran sølvvinderne 
fra Bellinge Gymnasterne, 
som var knap tre point ef-
ter. Bronzemedaljerne blev 
vundet af Silkeborg Piger-
ne og drengene.
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Mere DM-guld
til Greve Gymnastik
Greve bedst ved DM for ynglinge-pigehold

Fra venstre på sejrsskamlen ses Nicky Marx, Nichlas Middelhede fra Nørreå, Sebastian 
Haack og Asbjørn Reenberg fra Hillerød. 

Bordtennis: Ved DM for 
ungdom i Ribe fi k Greve 
atter vist, at klubben er 
helt fremme med talent-
udvikling.

Greve deltog med 13 spil-
lere, som alle kæmpede 
godt, det blev til tre guld, 
en sølv og tre bronze.

Oliver M. Hansen vandt 
guld både i yngre drenge 
double sammen med An-
ders Lind (København) og 
Yngre Mix med Rikke Holst 
(Brøndby), desværre tabte 
Oliver en tæt kvartfi nale i 
single til Thomas Hansen 
fra Randers.

Jacob Holst, der for 14 
dage siden blev danske me-
ster for hold, havde også en 

god weekend. Han vandt 
Drenge/pige mix sammen 
med Linnea Hindersson 
(Brøndby), i drenge double 
vandt han sammen med 
Alexander Ghisalberti i 1 
runde over det 3 seedet par 
fra Århus men tabte des-
værre i 2 runde.

Mads Larsen vandt en 
bronze i Junior Mix sam-
men med Abigail Brait-
hwaite ,København. De 
tabte i en meget spændende 
semifi nale knebent til de 
senere vindere fra Århus.

Klubbens to landsholds-
spillere, Nicky Marx og 
Sebastian Haack, som kun 
er første års junior, var top-
seedet i double. De tog lidt 

for let på opgaven og tabte 
desværre med 3-2 i semifi -
nalen.

I single kom begge rime-
ligt nemt frem til semifi na-
len, her mødte Nicky første-
seedede Asbjørn Reenberg 
fra Hillerød. Nicky blev 
kørt over i de to første sæt, 
men fi k så styr på sit spille 
og vandt de næste tre og 
dermed kampen. Sebastian 
mødte i sin semifi nale Nich-
las Middelhede fra Nørreå, 
som han tabte til i en tæt 
kamp 3-1. I fi nalen tabte 
Nicky klart med 3-0.
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Flere store 
battalenter
Tre gange DM-guld til Greve Bordtennis

Fodbold: Greve Fod-
bolds hold i serie 1 har 
det vanskeligt, men ind-
stillingen er i top.

Træneren, Flemming 
Hald, mødte således op til 
kampen hjemme mod Ris-

høj, efter at han var ble-
vet far tidligere på dagen. 
Holdkammeraterne skulle 
ikke svigtes af den grund.

Fødslen blev dog ikke fej-
ret med en sejr, for han var 
med til at tabe 2-3 (2-2).

Greve stiller med et rent 
old boys-hold for at undgå 
at skulle trække sig fra tur-
neringen.

jh

Fødsel fejret
på fodboldbanen
Indstillingen i top på Grevehold

Fodbold: Greve Fodbolds 
dameseniorhold har fået 
en forrygende start og 
topper rækken.

Holdet vandt 7-2 over 

Frederiksværk og dernæst 
8-0 over Ballerup. Her sco-
rede både Maria Jepsen og 
Camilla Andersen hattrick. 
Desuden har holdet vundet 

5-0 i Melby-Liseleje.
Greves dameseniorhold 

har hjemmekamp 13. juni 
kl. 11.00 mod BSV. 
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Grevedamer i top
Flot start for dameseniorfodbold
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