Sydkysten Weekend 17

19. februar 2010

Sport

Karatepige fra Greve
første kvindelige
EM-vinder
Sif Bay vandt EM-guld ved U 21 EM i Tyrkiet
Karate: Sif Bay fra Greve Karate skrev sig ind i
historiebøgerne, da hun
vandt EM-guld ved U 21
EM i Tyrkiet. Hun er den
første danske kvindelige
EM-vinder.
Sif Bay deltog sammen
med det øvrige danske
landshold i karate ved dette års U21 EM i Tyrkiet.
Her stillede hun op i klassen for piger +54kg 14-15
år.
I de indledende kampe
kom hun i pulje med nogle
af de dominerende lande i
karate og lagde ud i første
kamp med at møde sidste

års VM-bronzevinder fra
Italien.
Sif lagde godt fra start
og vandt 2-1. Efterfølgende
fulgte kampe mod Slovenien og Makedonien, inden
hun i semiﬁnalen mødte
Ukraine.
Sif kæmpede fantastisk
overbevisende og vandt alle
sine kampe, så hun nu var
klar til ﬁnalen.

Finalen
I ﬁnalen ventede sidste års
VM-guldvinder fra Frankrig. Inden ﬁnalekampen
lagde Sif og hendes træner,
Allan Kjærsgaard, en for-

nuftig taktik for kampen,
og troen og viljen til at kunne vinde var høj.
Efterhånden som ﬁnalekampen skred frem, gik
alting bare op i en højere
enhed. Sif scorede point, og
den franske pige blev mere
og mere febrilsk, da alle
hendes scoringsforsøg prellede af på Sif.
Da tiden var gået, stod
det 2-0, og Danmark ﬁk
en velfortjent Europamester.
- Jeg kan slet ikke forstå
det, vi vandt, det er jo helt
vildt røg det ud af munden
fra Sif, da hun kom styr-

tende ud til sin træner, Allan Kjærsgaard, som havde
guidet og vejledt hende hele
vejen gennem kampen.
jh

Sif Bay fra
Greve Karate
- EM vinder.

Op og ned for
Greve Fodbold
Både sejr og nederlag i træningskampe
Greve: Det går rent
resultatmæssigt
lidt
op og ned for Greves
2. divisionshold i træningskampene. Senest
er det blevet til både
sejr og nederlag.
Mod DS-holdet fra Frederikssund vandt Greve
4-0 på mål af Karsten

Jensen, Allan Nielsen,
Emil Mustafe Sahin og et
selvmål.
Til gengæld tabte Greve senere på ugen 0-2 til
Lyngbys talenthold, der
for alvor satte Greve under pres. Træner Jesper
Hansen havde inden denne kamp rost Greve-spil-

lerne for at have produceret samt scoret på en del
chancer. Mod Lyngby var
der også chancer, men de
blev alle misbrugt.
Greve spiller igen mod
B 93 tirsdag den 23. februar kl. 17.20 på kunsstoftbanen i Greve.
jh

SKABER LIV OG PULS - TÆT PÅ DIG!

Klar til kvartﬁnaler
Vestegnen Bordtennis skal ud i prestigeopgør mod
København BTK, som blev nr. 6 i grundspillet
Bordtennis: Holdsamarbejdet Vestegnen Bordtennis sluttede efter en
ﬂot slutspurt på 4.pladsen i grundspillet i landets bedste række. Nu
står kvartﬁnaler på programmet.
Vestegnen skal i kvartﬁnalerne spille mod rivalerne fra Københavns BTK,
som sluttede på 6.pladsen i
grundspillet.
Vestegnen og København
tørnede sammen to gange i

grundspillet, og det endte
med en sejr til hver klub.
- Det ligner nogle spændende og helt åbne kvartﬁnaler med mange kampe i
kampen, forklarer Vestegnens spillende træner Martin Bremer Jensen, der
blandt andet fremhæver det
rent kinesiske opgør mellem Vestegnens Gao Fan og
Københavns Li Moding.
- Og København vil vi jo
altid gerne slå, smiler den
spillende træner.

Kvartﬁnalerne
spilles
bedst af tre kampe. Første
kamp var på Københavns
hjemmebane tirsdag 16. februar, mens Vestegnen spiller på hjemmebane lørdag
den 20. februar kl. 14.00 i
Greve Idræts Center
En eventuel tredje og afgørende kvartﬁnale spilles
tirsdag den 23. februar kl.
19.00 i Greve Idræts Center.
jh

Prøv din lokale avis 6 dage om ugen
i 6 uger for kun 6 kr. om dagen
Totalpris: kr. 216,Hersegade 22, 4000 Roskilde

JA TAK!

Jeg vil gerne abonnere på DAGBLADET for
kun kr. 6,- pr. dag indtil 31. marts 2010
Roskilde/Lejre/Greve/Tåstrup/Solrød
Ringsted/Sorø/Faxe/Glumsø/St. Merløse
Køge/Stevns/Faxe/Solrød

Navn:
Adresse:
Nr.:
Postnr.:

Etage:

DAGBLADET
+ + + 14968 + + +
0893 Sjælland USF B

Side/lejl.:
By:

Telefon:
E-mail:

1613

Vestegnens spillende træner, Martin Bremer Jensen.
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