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Bordtennis: Ungdom-
men i holdfællesskabet 
Vestegnen har høstet 
medaljer i stor stil.

I Drengedivisionen, som 
er landets bedste række 
for drengespillere, havde 
Vestegnen kvalifi ceret sig 
til medaljeslutspillet. 

Semifi nalen vandt Vesteg-
nen 8-5 over Amager, og 
fi nalen vandt de 8-4 over 
Rønde efter et spændende 
opgør.

I Juniordivisionen havde 
Vestegnen også kvalifi ceret 

til medaljeslutspillet. I se-
mifi nalen var Århus mod-
stander, og efter et meget 
tæt opgør sikrede Vesteg-
nen sig fi nalepladsen med 
en sejr på 8-6.

I fi nalen var Hillerød dog 
for stærke, og Vestegnen 
måtte se sig slået med 3-8. 

Bedste klub 
Ved de individuelle dan-
marksmesterskaber mar-
kerede Vestegnen sig som 
den mest vindende af alle 
landets klubber i statistik-

ken over medeljer. 
Vestegnen vandt i alt 14 

medaljer, hvoraf de fem var 
guldmedaljer. 

Mikkel Hindersson 
vandt U21 single, Linnea 
Hindersson vandt i både 
drenge/pige mixeddouble 
og pigedouble med hen-
holdsvis klubkammeraten 
Jacob Holst Willadsen og 
Emma Højlund fra SISU/
MBK.

Oliver Møller Hansen 
vandt også to rækker med 
i sejre i både yngre drenge/

pige mixeddouble og yngre 
drenge double med hen-
holdsvis klubkammeraten 
Rikke Holst Willadsen og 
Anders Lind fra Køben-
havn. 

Talenttræner i Vesteg-
nen, Preben Larsen, var 

godt tilfreds efter mester-
skaberne:

- Vi er selvfølgelig glade 
for, at vi igen i år blev den 
mest vindende klub. Det 
viser da, at vores talentar-
bejde fungerer ganske godt. 
De gode holdpræstationer 

på drenge- og juniorholdet 
skal spillerne også have ros 
for. Der bliver noget at leve 
op til i næste sæson, siger 
Preben Larsen. 
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Sport

Emil Berndtz jubler over sin og holdkammeraternes DM-guldmedalje i Drengedivisionen. Drengedivisionsholdet (DM-guld), juniordivisionsholdet (DM-sølv) og talenttræner Preben 
Larsen.

Lys fremtid for holdsamarbejde
Medaljeregn over bordtennis-holdfællesskabet Vestegnen

Badminton: Greve har 
mistet en stærk spiller, 
men får tilgang af en an-
den.

Kort tid efter medde-
lelsen om Carsten Nuller 
Mogensens afgang til sølv-
vinderne Team Skælskør-
Slagelse kan det nu oplyses, 
at en ny indmeldelse er tik-
ket ind hos de forsvarende 
danske mestre i Greve. 

Det er Rasmus Mangor 
Andersen, der vender hjem 
til GSB efter fl ere sæsoner 
hos Team Skælskør-Slagel-
se. Han har ikke Carsten 
Nuller Mogensens styrke, 
men er absolut en spiller på 
et højt niveau.

EM-vinder
Som 8-årig svingede Ras-
mus Mangor Andersen ket-
sjeren for første gang. Dette 
i Greve Strands Badmin-
tonklub. Det har han gjort 
ufattelig mange gange si-
den ... og med succes. Ras-
mus er samme årgang som 
Carsten Mogensen, og sam-

men fejrede de mange suc-
cesser som ungdomsspil-
lere i GSB, hvor de blandt 
andet blev europamestre i 
herredouble.

Da Rasmus var 21 år 
søgte han nye græsgange, 
og valget faldt på Skælskør. 
Her han blandt andet vun-
det DM-guld med TSS i for-
rige sæson, og i sidste sæ-
son blev det jo som bekendt 
til sølvmedaljer. Her tabte 
han og TSS jo til Greve i 
KB-Hallen, hvor Rasmus 
selv led nederlag i herre-
doublen.

I takt med fl ere år på ba-
gen er badminton røget fra 
en førsteprioritet til anden 
hos Rasmus. Nu prioriteres 
jobbet som advokatfuld-
mægtig først, men der er 
stadig tale om at badmin-
ton fylder rigtig, rigtig me-
get hos Rasmus.

Rollemodel
Og nu skal badminton igen 
dyrkes hos - og for - GSB. 
27-årige Rasmus vender 

hjem til Greve, og selv siger 
han:

- Jeg glæder mig vildt 
meget. Det var her, det hele 
startede, og nu skal der 
igen vindes for Greve. Min 
ambition er så klart at være 
fast mand på ligaholdet, og 
vi skal da vinde guld!

- Jeg glæder mig til at 
blive en del af klubben igen. 
Jeg kender jo gud og hver 
mand i GSB, ligesom klub-
ben kender mig, og hvad jeg 
står for. Og jeg vil helt sik-
kert gå forrest i trænings-
miljøet, og jeg vil bidrage til 
det sociale liv i klubben. 

- Ikke mindst er jeg be-
vidst om mit ansvar som 
rollemodel for klubbens 
store og gode ungdomsaf-
deling, og trænger de til at 
par fi f eller to inden for her-
redouble og/eller mixeddou-
ble, så kan de bare komme 
til mig, lyder det fra Ras-
mus Mangor Andersen.
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Tilgang af stærk
spiller i Greve
Rasmus Mangor Andersen vender tilbage


	2010 - Uge 26 - DM Ungdom, Juniordivision og Drengedivision 2010 - Sydkysten Syd - Side 79

