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Bordtennis: Efter en 
svag start på turnerin-
gen har det længe gået 
helt forrygende for hold-
samarbejdet Vestegnen. 
Med to nye sejre er hol-
det med i kampen om 
medaljer. Det er godt 
gået af et oprykkerhold.

I den seneste spillerunde 
vandt Vestegnen først over 
Vedbæk i Greve Idræts 
Center og dernæst over Kø-
benhavns BTK på udebane. 
I begge tilfælde blev sejren 
på 5-3.

Med sejrene er holdsam-
arbejdet tilbage i det sel-
skab, hvor man taler om at 
springe DM-kvartfi nalerne 
over og rykke direkte i se-

mifi nalerne sammen med 
de suveræne vindere af 
grundspillet, Roskilde.

Succes gentaget
Mod Vedbæk var det store 
spørgsmål, om træneren 
Martin Bremer Jensen 
kunne gentage successen 
fra de to holds første møde.

Udekampen tidligere på 
sæsonen mod netop Ved-
bæk blev startskuddet på 
en helt fantastisk periode 
for Vestegnen i Stiga-divisi-
onen. Inden kampen var de 
tre første opgør i sæsonen 
blevet tabt. Efter sejren på 
5-2 i den første kamp mod 
Vedbæk vandt Vestegnen 
syv kampe yderligere i 

træk og kom dermed med i 
slutspillet.

I den første kamp var det 
Martin Bremer Jensen, som 
triumferede, og han gentog 
successen, da holdene at-
ter mødtes, idet træneren 
vandt begge sine kampe.

15-årige Sebastian 
Haack blev matchvinder, 
da han noget uventet be-
sejrede Kim Høgsberg. Det 
skete over fem sæt.

Ny trænertriumf
Mod Københavns BTK tri-
umferede Martin Bremer, 
da han atter vandt to kam-
pe, først over kinesiske Li 
Moding og siden over sven-
ske Robert Eriksson. Des-

uden vandt Gao Fan, David 
Hindersson og Mathias An-
dersson. 

Vestegnen mangler kun 

to kampe . Det er lørdag 30. 
januar ude mod Næstved 
og søndag 31. januar ude 
mod Hillerød. Da Hillerød 

har trukket holdet, vinder 
Vestegnen på forhånd 5-0. 
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Sport

Træner Martin Bremer Jensen triumferede med to sejre mod både Vedbæk og Københavns BTK. 

Bathold er med i
medaljekampen
Ny succes for holdsamarbejdet Vestegnen 

Håndbold: Det blev 
ganske vist helt som 
ventet til et nyt neder-
lag, da 1. divisionshol-
det for kvinder i Ta-

astrup-Ishøj (TIHF) 
spillede hjemme mod 
AGF, men der var alli-
gevel tilfredshed bag-
efter.

TIHF har nogle delmål, 
og mod AGF var det at sco-
re 22 gange og højst lukke 
45 mål ind. Det lykkedes, 
idet nederlaget blev på 22-

43 (11-21) mod 47-21 ugen 
forinden i Viby. 

Mod AGF var det TIHF’s 
hidtil bedste kamp, og det 
var tydeligt, at spillerne er 

ved at vænne sig til tem-
poet.Tina Peetz blev top-
scorer med 6 mål.

TIHF’s næste opgave er 
31. januar ude mod tophol-

det Roskilde, som har haft 
tilgang af fl ere spillere fra 
TIHF. 
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Hidtil bedste af TIHF
Pæn indsats i hjemmekampen mod AGF

Håndbold: Så skulle 
Greves håndboldherrer 
have ryddet den sidste 
hindring af vejen for et 
altafgørende topbrag 
om retten til den direkte 
oprykning fra Kvalifi ka-
tionsrække 1 til 3.divi-
sion.

Som den sidste mod-
stander med umiddelbare 
udfordrerkvaliteter før det 
afgørende slag mod Dalby 
sidst i februar blev Sakskø-
bing sendt hjem fra Greve 
med et bemærkelsesvær-
digt klart nederlag på 29-
22. 

Sammenholdt med, at 
Sakskøbing tidligere på 
ugen vandt 23-22 over 
Dalby, der dermed fi k sæ-
sonens første nederlag, gør 
Greves sejr ekstra opsigts-
vækkende.

- Vi har god bredde på 
holdet, så det ser rigtig for-

nuftigt ud, siger Grevetræ-
ner Claus Nielsen.

Både Dalby og Greve har 
nu 27 point, inden holdene 
mødes i Dalbyhallen 28. fe-
bruar kl. 16.15. 

Sakskøbing fulgte pænt 
med gennem første halv-
leg, der sluttede lige. Et par 

småjusteringer hos i pau-
sen banede vej for hjemme-
holdets fremgang.

- Sakskøbing mistede 
efterhånden pusten, så vi 
kunne sikre os sejren for-
holdsvis klart, siger Claus 
Nielsen.

Topscorer blev Jørgen 

Damkær med otte mål. 
Han fremhæves som Gre-
ves bedste.

- Men mange gjorde det 
rigtig fornuftigt, siger 
Claus Nielsen.
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Greve-herrer klar til afgørende topbrag
Den sidste hindring er ryddet af vejen efter sejr på 29-22 over Sakskøbing

Håndbold: Det blev den 
gode bredde i Jersie-
truppen, der blev af-
gørende i udekampen 
mod HIK i 3. division for 
kvinder. 

Jersie vandt 27-23 /12-9). 
Det var dermed helt som 
håbet forud for de kommen-

de nøglekampe mod toerne 
fra Albertslund/Glostrup 
31. januar kl. 16 og mod et-
terne fra Næstved/Herlufs-
holm ugen efter. 

- Mod HIK var der fl ere 
af de normalt bærende spil-
lere, der ikke kunne få det 
til at køre, men så var der 

heldigvis andre til at tage 
over. Dejligt, vi har fået en 
så bred trup, siger træner 
Tina Kristensen.

Jersie kom ellers rigtig 
skidt fra start og bagud 5-2 
efter seks minutter.

- Vi kom ikke ud for no-
get overraskende. Fra sidst 

vidste vi, at HIK har stær-
ke skytter fra distancen, 
alligevel måtte der nogle 
forsvarsrokader til, før det 
kørte for os, siger Tina Kri-
stensen.

Jersie fi k en god periode 
frem mod pausen, men løb 
så ind i en række tekniske 

omkostninger, der skabte 
tæt løb til 19-20 et kvarter 
før tid. Herefter øgede Jer-
sie tempoet og trak fra, in-
den HIK fi k lov at score et 
par lette mål til sidst.

- Vi havde dog rimelig 
styr på kampen til sidst, si-
ger Tina Kristensen.

Jersies målscorere: Rie 
Frederiksen 8, Camilla 
Jensen 4, Mai Jensen 4, 
Michelle Laybourn 3, Mia 
Djuraas 3, Christa Jørgen-
sen 3, Rie Kramer 1 og Be-
tina Krog 1.
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God bredde gav sejr til Jersie-kvinder
Jersie Håndbolds kvinder i afgørende kampe

Bordtennis: Træning 
tre gange om dagen var 
blandt ingredienserne, 
da seks spillere og to le-
dere fra holdfællesska-
bet Vestegnen var på et 
tre uger langt trænings-
ophold i Kina.

De seks spillere var 
Sebastian Haack, Nicky 
Marx, Alexander Ghisal-
berti, Simone Dueholm, 
alle Greve plus Nichlas 
Middelhede, Nørreå og 
Izabell Nørlem, Køben-
havn BTK, mens lederne 

var Pia Haack og Preben 
Larsen.

Træningen foregik 400 
km fra Beijing. Trænings-
centret havde 40 borde og 
kollegieagtige værelser til 
deltagerne. 

I centret var der masser 

af kvalifi cerede kinesiske 
træningsmakkere - selv 
spillere på 6-7 år fi k dan-
skerne noget ud af at træne 
imod.

- Det var et udbytterigt 
ophold for mig. Jeg kan 
mærke, at jeg er blevet 

mere sikker i mit spil, og 
at hurtigheden er blevet 
forbedret, siger Sebastian 
Haack.

Hans træner, Preben 
Larsen, mener ligeledes, at 
Sebastian er blevet skar-
pere.

Deltagerne holdt bl.a. 
juleaften i Kina. Udover 
træning nåede de også at 
shoppe.

Træningsopholdet havde 
bl.a. økonomisk støtte fra 
Greve Kommune.
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Udbytterigt Kinaophold 
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