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Badminton: Greve Bad-
mintons ligahold var fa-
vorit tirsdag aften mod 
Lillerød i Greve Idræts 
Center, men måtte slide 
for at vinde 4-2.

- Det bliver et meget tæt 
opgør. Lillerød skal jo vin-
de, hvis de vil gøre sig gæl-
dende i topstriden, sagde 

træner Steen S. Pedersen 
inden opgøret. Det blev 
Greves damedouble, Ka-
milla Rytter Juhl/Christi-
nna Pedersen, som sikrede 
den endelige sejr, men de 
måtte slide for det.

Hjem fra ferie
- Kamilla og jeg har netop 

holdt ferie, så vi skulle lige 
fi nde den vante rytme, men 
samtidig mødte vi et Lil-
lerødpar, som var virkelig 
gode, sagde Christinna Pe-
dersen, som ikke var klar 
over, at kampen havde af-
gørende betydning.

- Faktisk troede jeg, at Li 
Wenyan ville vinde, så vi 

samlet ville vinde 5-1, men 
det gjorde hun altså ikke.
Damedouble og damesingle 
blev spillet samtidig.

Flere skader
Tirsdagens kamp viste, at 
fl ere Grevespillere fortsat 
slås med skader.

Li Wenyan er endnu ikke 
helt i top efter en skade, for 
hvis hun havde været det, 
ville hun ikke have haft 
problemer med Karina Jør-
gensen. Joachim Persson 
måtte opgive i sin herre-
single.

- Jeg havde håbet, jeg var 

kommet over min knæska-
de, men det gik slet ikke, 
for mit spil fungerede ikke, 
sagde Joachim Persson.

Greve har igen hjemme-
bane 9. november mod op-
rykkerne fra Odense.

Cirka 200 tilskuere var 
samlet tirsdag aften i GIC, 
og heraf var hele 74 fra 
GSB’s erhvervsklub.

Kampen
Greve-Lillerød 2-4
Robert Mateusiak/Nadiez-
da Zieba - Peter Steffensen/
Sara Runesten - Petersen, 
21-11, 21-8

Christinna Pedersen/Ka-
milla Rytter Juhl - Ann 
Nielsen/Rikke Olsen Siege-
mund, 23-21, 20-22, 21-15
Li Wenyan - Karina Jørgen-
sen, 21-18, 19-21, 13-21
Joachim Persson - Peter 
Mikkelsen, 13-21 2-6
Jens Christian Leth - Ste-
phan Wojcikiewicz, 21-16, 
21-11
Jens Eriksen/Lars Paaske - 
Jacob Chemnitz/Mikkel El-
bjørn Larsen, 21-17, 21-16
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Grevekvinder sled sig til holdsejren
Greve Badminton vandt tirsdag aften 4-2 over Lillerød i Greve Idræts Center

Bordtennis: Modstan-
derne var for skrappe, 
da bordtennis-fællesska-
bet Vestegnen mødte de 
forsvarende mestre fra 
Roskilde i Greve Idræts 
Center.

Det var samtidig et op-
gør, hvor ungdommen måt-
te bøje sig for rutinen, før 
mestrene vandt generati-
onskampen.

Hos Roskilde var gen-
nemsnitsalderen på 32 år 
- hos Vestegnen på 19 år. 

Vestegnen tabte godt 
nok, men det skete ikke 
uden sværdslag. Roskil-

denserne var kun tre bolde 
fra at vinde 5-0, men om-
vendt var Vestegnen kun 
tre bolde fra at fremtvinge 
en double og dermed sikre 
sig i alt fald ét match-
point.

De to vidt forskellige re-
sultater udspandt sig om-
kring holdkampens tredje 
og fjerde kamp. Her vandt 
gæsternes Finn Tygwell 
nemlig med 11-8 i femte 
sæt over Gao Fan – præcis 
som hjemmeholdets Seba-
stian Haack med samme 
cifre vandt over Casper 
Gammelmark.

Kampen
Stiga Divisionen: Vesteg-
nen - Roskilde Bordtennis, 
BTK61 3-5
Nicky Marx - Roko Tosic 0-
3 (3-11, 2-11, 6-11)
Gustav Ericson - Allan 
Bentsen 0-3 (5-11, 7-11, 7-
11)
Fan Gao - Finn Tugwell 2-3 
(9-11, 11-7, 11-6, 6-11, 8-11)
Sebastian Haack - Casper 
Gammelmark 3-2 (8-11, 11-
7, 11-7, 8-11, 11-8)
Marx - Tugwell 0-3 (4-11, 
6-11, 4-11)
Gao - Tosic 3-2 (11-6, 2-11, 

10-12, 11-5, 11-7)
Ericson - Gammelmark 3-0 

(11-4, 11-8, 11-7)
Haack - Bentsen 0-3 (5-11, 

2-11, 8-11)
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   Hvorfor Vaillant?
Fordi vi tilbyder effektive gaskedler 
med energimærke A og 4 års garanti.

Få tilskud fra HMN til din nye Vaillant gaskedel.
Super-effektiv kondenserende ecoTEC plus gaskedel med maksimal komfort, 
små indbygningsmål samt nem og enkel betjening. En flot installation monteret 
med designtilpasset varmtvandsbeholder på 75 liter.

Ring og få et godt tilbud, eller når du har brug for service på din gaskedel.

www.stenkilde.dk
mail@stenkilde.dk

LOKALAVISEN

- en del af familien

SYDKYST-MARATON    

SØNDAG DEN 17. OKTOBER 2010
Løb:        5 km, kvart, halv 
    og helmaraton

Minimaraton:   4,1 km børn

Powerwalk:  5 og 10,5 km  

Løb i det dejlige naturområde ved Hundige Havn 
langs stranden til Vallensbæk Havn og retur. 
Der er depot ved 4 km, 7 km og målområde

Tidstagning med chip, Event4U

Lodtrækning samt vinderpræmier fra Newline m.fl .

Medalje til, minimaraton, halvmaraton og helmaraton. 
Sponsor Sydbank.

Start og mål - Hundige Havnevej 2, 2670 Greve

Se mere på www.sydkystmaraton.dk
kontakt: info@grevetrim.dk

Vi glæder os til at se dig 
– mød op i god tid.
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Sport

Sebastian Haack vandt for bordtennis-fællesskabet Vestegnen

De danske mestre 
var for stærke
Vestegnen Bordtennis tabte 3-5 til Roskilde
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