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Sport

15-årige Sebastian Haack er et af dansk bordtennis’ kommende håb. Foto: Anders Ole 
Olsen.

Bordtennis: Det hurtige 
batspil er i de senere år 
kommet i danskernes be-
vidsthed via mange dan-
ske triumfer. Om nogle 
få år kan det være den 
nu 15-årige Sebastian 
Haack, tv-seerne stifter 
bekendtskab med.

Sebastian Haack er i dag 
et af dansk bordtennis’ helt 
store talenter. Han har al-
lerede haft debut for hold-
fællesskabet Vestegnen i 
Stiga Divisionen. Han spil-
ler desuden på Vestegnens 
divisionshold for juniorer 
og på landsholdet.
- Sebastian har et stort po-
tentiale. Han er gået meget 
frem, ikke mindst takket 
være et træningsophold i 
Kina, fortæller hans træ-
ner Preben Larsen, som 
også er formand for Greve 
Bordtennis Klub.

Sebastian debuterede for 
Vestegnen mod Roskilde 
på hjemmebanen i Greve 
Idræts Center, hvor han vi-
ste lovende takter, men dog 
måtte se sig slået i femte og 
afgørende sæt af Roskildes 
Casper Gammelmark i den 
ene kamp, han nåede at 
spille. 

Sebastian gjorde det så 

godt, at han også var med i 
den næste kamp, mod Ved-
bæk i GIC, hvor han blev 
match vinder i sejren på 
5-3, da han slog den fl er-
foldige danske mester Kim 
Høgsberg. 
- Det var dejligt at være 
med omkring holdet, men 
jeg ved da godt, der er nogle 
særdeles skrappe modstan-
der. Det kan kun dygtig-
gøre mig endnu mere, siger 
Grevedrengen, for hvem 
bordtennis er det helt store 
omdrejningspunkt.

- Jeg har nu spillet bord-
tennis i syv år. Jeg prøvede 
det første gang, da vi var 
sydpå på ferie. På ferieste-
det, i Spanien eller Frank-
rig, stod et bordtennisbord, 
og jeg blev fuldstændig gre-
bet af det.

Senere begyndte han 
i Greve Bordtennisklub, 
hvor han viste stort talent 
for spillet. 

På træningstur i 
Kina
På træningsopholdet i Kina 
deltog også Nicky Marx fra 
Brøndby. Netop Sebastian 
og Nicky træner sammen til 
daglig, og de mødes ustand-
selig i fi nalen ved diverse 

stævner og mesterskaber. 
Begge spiller på juniordivi-
sionsholdet i Vestegnen og 
er på landsholdet.

De er Danmarks ube-
stridt to bedste drengespil-
lere. 
Sebastian er indstillet på, 
at det kræver meget træ-
ning og hårdt arbejde at 
være med i eliten. 

- Jeg træner hver dag, 
også lørdag, hvis der ikke 
er kamp i weekenden. Det 
kan godt gå lidt ud over 
skolearbejdet, da der også 
er lejre og træningsophold, 
men det må jeg forsøge at 
indhente. Lige nu kommer 
bordtennis først.

Satser på EM-plads
Udover en fast plads på 
Vestegnens divsionshold 
har han også et andet stort 
mål I denne sæson. 

- Jeg satser meget på 
at komme til EM til juli i 
Istanbul, fortæller Seba-
stian, inden han atter ka-
ster sig over træningen.

Juniordivisionsholdet, 
der ligger som nr. 3, havde 
hjemmekamp 20. januar kl. 
12.00 mod Ribe, og senior-
divisionsholdet 22. januar 
mod Vedbæk. jh

Greve-dreng det 
nye håb i dansk 
bordtennis
15-årige Sebastian Haack et megatalent og allerede 
på Vestegnens seniordivisionshold

Volleyball : Hvidovre 
Volleyball Klub (HVK) 
har planer om at oprette 
en klubsatellit i Avedøre 
Idrætscenter. Det er et 
led i et storstilet forsøg 
på at integrere børn fra 
indskolingen i og om-
kring Avedøre Stations-
by i idrætsverdenen.

- Mange børn i Avedøre-
området er ikke tilknyttet 
en forening, og ved at give 
børnene en tidlig kontakt 
med foreningsmiljøet op-
lever vi, at de er markant 
nemmere at få tilknyttet 
idrætsverdenen, siger pro-
jektleder Thomas Stryhn 
fra HVK. 

Thomas Stryhn oplyser 
videre, at klubben til pro-
jektet skal bruge assistan-
ce fra idrætslærere og/eller 
pædagoger. da kapaciteten 
i hallen er op til 40 børn.

- Vi tilfører ny viden og 

inspiration (kidsvolley), 
uden at man behøver sende 
folk på kursus. Samtidig 
hjælper vi løbende med at 
fi nansiere volleyballudstyr 
og informationsmateriale 
til skoler og fritidshjem.

Kidsvolley  populært
- Vi vil udnytte den store 
interesse, der er for volley-
ball for unge, når de først 
har stiftet bekendtskab 
med kidsvolley. Kidsvolley 
er volleyball tilpasset børns 
udviklingstrin. Det er et 
danskudviklet koncept, og 
er det store nye inden for 
motoriske værktrøjer og 
børneidræt.

De senere år er kidsvol-
ley blevet introduceret på 
seminarierne som en blå-
stempling af, at det er et 
fantastisk motorisk indlæ-
ringsværktøj, oplyser Tho-
mas Stryhn. 

HVK her gennem de se-
neste fem år med succes 
oparbejdet en stærk ung-
domsafdeling med base i 
Frihedens Idrætscenter.

Gennem kidsvolleypro-
jektet Next Generation har 
HVK opnået stor succes 
blandt medlemmer fra 5-
års alderen og op. 

- Vi arbejder 100 pro-
cent for, at de ældste børn 
og unge bliver indlemmet i 
trænerteams for de mind-
ste. Disse trænerteams gi-
ver gradvist de unge større 
ansvar og leder dem på den 
måde ind i det frivillige for-
eningsarbejde, siger Tho-
mas Stryhn. 

Økonomien
Endnu er det økonomiske 
omkring projektet ikke 
faldet på plads. Ifølge Tho-
mas Stryhn vil Hvidovre 
Kommune i begydelsen af 

februar tage stilling til evt. 
støtte.

Det er klubbens håb, at 
kommunen vil støtte med 
75 procent til projektet, 
hvor klubben så selv fi nan-
sierer de 25 procent.

jh

Kidsvolley integrerer børn 
i Avedøre Stationsby
Hvidovre Volleyball Klub vil etablere klubsatellit i Avedøre 
Idrætscenter

Kidsvolley er et populært spil 
blandt unge, og man håber 
nu, at mange klubløse unge 
i Avedøre området vil tage 
spillet til sig.
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