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Badminton: Der var ga-
ranti for Grevetriumf 
i herredouble ved DM 
i Antvorskovhallen i 
Slagelse, for Greve-spil-
lerne Carsten Mogensen 
og Lars Paaske stod på 
hver sin side af nettet.

Det blev det yngste par 

Mathias Boe og Carsten 
Mogensen, som triumferede 
ved at vinde ret sikkert 21-
10, 21-14 over de tidligere 
verdensmestre Jonas Ras-
mussen og Lars Paaske. 
Det var det vindende pars 
tredje DM-titel i træk.

Torsdag 11. februar er 

Mathias Boe og Carsten 
Nuller Mogensen på hver 
sit hold, når Greve tager 
imod Team Slagelse/Skæl-
skør i Greve Idræts Center, 
eftersom Mathias Boe spil-
ler for gæsterne. 

jh

Der var garanti for Grevetriumf
To Grevespillere i herredouble-fi nalen ved DM

Bordtennis: Med sejr 
i de tre sidste kampe i 
grundspillet rykkede 
holdsamarbejdet Vesteg-
nen op fra nr. 6 til nr. 4 i 
grundspillet og er klar 
til DM-kvartfi nalerne.

Vestegnens avancement 
fra 6. pladsen til 4. pladsen 
betyder, at de i kvartfi na-
lerne får fordel af at have 
hjemmebane i en eventuel 
tredje og afgørende kamp.

Slutspurten startede 
med fantastisk hjemmesejr 
over Vedbæk i en nervepir-
rende kamp, hvor Vesteg-
nens matchvinder blev det 
15-årige talent Sebastian 
Haack. Sebastian Haack 
havde ved stillingen 4-3 til 
Vestegnen is nok i maven 
til at vinde den afgørende 
single mod den rutinerede 
Kim Høgsberg, der er tid-

ligere fl ere gange dansk 
holdmester. 
Derefter vandt Vestegnen 
5-3 på udebane mod Køben-
havn, hvor det var David 
Hinderssons tur til at blive 
matchvinder, da han i den 
sidste og afgørende kamp 
slog Københavns Henrik 
Laxby.

Efter sejre over Vedbæk 
og København, der begge 
hører til i toppen af ræk-
ken, var Vestegnen i sidste 
spillerunde favoritter mod 
Kvik Næstved, der ikke 
kunne nå at kvalifi cere sig 
til slutspillet. Og Vestegnen 
levede uden de store kvaler 
op til favoritværdigheden 
med en udesejr på 5-1. 

Formen er god
Med sejre i de tre sidste 
kampe i grundspillet viste 

Vestegnen god form inden 
slutspillet. Vestegnens spil-
lende træner Martin Bre-
mer Jensen har også virke-
lig fundet storformen forud 
for slutspillet. 

Mod Vedbæk vandt han 
begge sine singler, blandt 
andet over den danske 
landsholdsspiller Martin 
Monrad. Mod København 
gentog han kunststykket 
med to sejre, blandt andet 
over den stærke kineser Li 
Moding, og mod Kvik Næst-
ved vandt han også begge 
sine singler. 

Det var da også en glad 
Martin Bremer Jensen, der 
efter de tre sejre så frem 
mod slutspillet: 

- Det var godt at se Se-
bastian Haack og David 
Hindersson blive matchvin-
dere, og jeg var selvfølgelig 

også godt tilfreds med mit 
eget spil med seks singlege-
vinster i træk. Så jeg synes, 
at det ser godt ud inden 
slutspillet, og det var vir-
kelig godt, at vi fi k spillet 
os på 4. pladsen, så vi får 
fordel af hjemmebane i en 
mulig tredje og afgørende 
kamp i kvartfi nalerne, lød 

det fra en tilfreds spillende 
træner. 

Vestegnen starter slut-
spillet med en udekamp 16. 
februar, og derefter venter 
en hjemmekamp i Greve 
Idræts Center lørdag den 
20. februar. En eventuel 
tredje og afgørende kvartfi -
nalekamp afvikles i Greve 

Idræts Center tirsdag den 
23. februar. 

Det er endnu ikke afgjort, 
om Vestegnens modstander 
i kvartfi nalerne bliver OB 
eller København. 
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Bliv massageterapeut
på aftenhold

Bliv zoneterapeut
på aftenhold

Du kan læse mere om uddannelserne på
www.zcdskole.dk

eller ringe 24 40 40 18 for en snak eller brochure.

Køge zonecollege zcd, Vestergade 18 B, 1. sal, 4600 Køge
email: info@zcdskole.dk

Vi har
mere end 20

års erfaring i at
uddanne

terapeuter

Holdstart onsdag d. 3. marts 2010. Holdstart tirsdag d. 16. marts 2010.

Eget undervisningsmateriale og derfor helt unikt.
Højt uddannede undervisere.

Skolen er medlem af en landsdækkende sammenslutning.

Mandag kl. 11.00

Sport

Stortalentet Sebastian Haack blev matchvinder mod Vedbæk

Batherrer klar til
DM-kvartfi naler
Vestegnen Bordtennis avancerede fra 6. pladsen og 
sluttede som nr. 4 i grundspillet

fordi du kan læse alt om den lokale sport
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