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Sport

Bordtennis: Holdsamar-
bejdet Vestegnen ligger 
som nyoprykker i lan-
dets bedste række på en 
overraskende slutspils-
plads. En meget vigtig 
årsag til den imponeren-
de placering er den ki-
nesiske bordtennisprofi l 
Gao Fan.

Den bare 19-årige Gao 
Fan kom i efteråret til 
Danmark for at spille for 
Vestegnen Bordtennis, der 
netop var rykket op i lan-
dets bedste bordtennisræk-
ke, Stiga Divisionen. 

Kontakten mellem 
Vestegnen Bordtennis og 
Gao Fan blev formidlet 
gennem den danske bord-
tennislandstræner Hu Wei 
Xin, der selv stammer fra 
Kina. Det danske landshold 
kunne godt bruge Gao Fan 
som sparring for de dan-
ske landsholdsspillere, og 
Vestegnen Bordtennis kun-
ne godt bruge forstærkning 
efter oprykningen. Og så 
endte det med, at der kom 
en aftale i stand om, at Gao 
Fan fl yttede til Danmark 
under bordtennissæsonen 
2009-2010. 

Bedre 
kommunikation
Da Gao Fan kom til Dan-
mark i september kunne 
han kun nogle få ord en-
gelsk, men Gao træner hele 
tiden sit engelske, og kom-
munikationen bliver bedre 
og bedre.
Gao er ikke den eneste ki-
neser i dansk bordtennis, 
og både He Ke Yi, der er 
spillende træner hos Ros-
kilde, og Li Moding, der 
spiller for København, har 
hjulpet Gao med at fi nde 
sig til rette i Danmark på 
tværs af klubskel. 

Gao Fan og Li Moding 
bor sammen på Team Dan-
marks kollegium, og de to 
ses tit sammen, både på og 
uden for de danske bordten-
nisarenaer. Meget sympto-
matisk for de to unge kine-

seres positive livssyn så er 
det engelske ord »bad« ikke 
en del af ordforrådet, når 
de skal forklare sig, så når 
der en sjælden gang er no-
get, der er noget skidt, så er 
det »very very no good«. 

Ved de danske bordten-
nisborde er det meste også 
gået Gao Fans vej. Vesteg-
nen sluttede som oprykkere 
på en overraskende fl ot 4. 
plads i grundspillet i Stiga 
Divisionen, og Gao har bi-
draget væsentlig til den 
fl otte placering med sejre i 
22 af sine 28 spillede sing-
ler. 

Dansk-kinesisk 
netværk
- Vi har været meget op-
mærksomme på, at der 
skulle skabes et godt net-
værk omkring Gao Fan, 
når han som 19-årig skulle 
fl ytte til den anden side af 
jorden, forklarer Preben 
Larsen fra Vestegnen Bord-
tennis. 
- Vi har fået hjælp fra både 
ventede og uventede kan-
ter, så det har været en me-

get positiv oplevelse. 

Flødeboller
Gao er meget positiv og 
høfl ig gut, men han havde 
meget vanskeligt ved at 
skjule, at fl ødeboller ikke 
just var hans livret, da min 
mor serverede en fl ødebolle 
for ham og resten af spil-
lerne i forbindelse med en 
fælles frokost for holdet«, 
griner Allan Hansen, der 
er holdleder for Vestegnen 
Bordtennis’ hold i Stiga Di-
visionen. 

Så falder maden noget 
bedre i Gaos smag, når han 
og holdkammeraterne efter 
kampene spiser lækker ki-
nesisk mad hos restaurant 
Golden House i Mosede 
Centret.

Restaurant Golden 
House er også blevet en 
del af netværket omkring 
Gao. Restauranten er ble-
vet sponsor for Vestegnen 
Bordtennis og byder spil-
lere og ledere på mad efter 
hjemmekampene i Greve 
Idræts Center.

- Bordtennis er en fan-

tastisk stor sport i Kina, 
fortæller Yun Yin Jiang fra 
restaurant Golden House. 

- Vi synes, at det var rig-
tig sjovt, at der er kommet 
en kinesisk bordtennispro-
fi l til Greve og Vestegnen, 
og derfor ville vi godt støtte 
Vestegnen Bordtennis og 
byde Gao og de andre spil-
lere og ledere på mad efter 
kampene smiler Yun Yin 
Jiang. 

Dansk jul
De fl este af de andre bord-
tenniskinesere i Danmark 
benyttede juleferien til at 
tage hjem til Kina, men 
Gao Fan blev i Danmark og 
fejrede dansk jul. 
Juleaften fejrede Gao med 
sin holdkammerat David 
Hindersson og hans fami-
lie. Så må de kommende 
måneder vise, om Gao Fan 
og Vestegnen kan fortsæt-
te succesen med kinesisk 
mad og dansk julemad som 
brændstof i slutspillet i Sti-
ga Divisionen. 
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China Town i Greve
Kinesisk bordtennisprofi l vigtig årsag til holdsamarbejdes 
succes

Håndbold: Greve 
Håndbolds herre-
hold i kvalifi kations-
rækken har fortsat 
sikker kurs med op-
rykning til 3. divi-
sion, efter at lokal-
opgøret på udebane 
mod FHH Fløng/He-
dehusene blev vun-
det 25-20.

Der var nærmest tale 
om en pligtsejr i bestræ-
belserne på oprykning, 
hvor den afgørende 
kamp fortsat er 28. fe-
bruar kl. 16.00 ude mod 

Dalby, der er rækkens 
andet tophold. 

- Vi vil gerne rykke 
direkte op, og det er der 
kun et hold, der gør fra 
hver pulje i kvalifi kati-
onsrækken. Så kun sejr 
i Dalby tæller i den for-
bindelse, siger træner 
Claus Nielsen. 

Mod FHH scorede for 
Greve: René Bengtson 8 
(2), Jørgen Damkjær 6, 
Jesper Madsen 5, Lars 
Felskov 2, Rune Madsen 
2, Lars Wilhelmsen 1 og 
Jonas Moltzen 1. jh

Pligtsejr 
til Greve
Greve Håndbolds bedste her-
rehold styrer mod oprykning

Bordtennnisspillerne Gao Fan og David Hindersson samt Ming Feng Chen fra Golden 
House samlet på på Golden House. 

Alle velkomne på grus-
banen ved Havdrup Hal-
len

Fodbold: De ældste dren-
ge i Havdrup kan fortsat 
være med, når det går løs 
på fodboldbanerne.

I denne tid glæder Hav-
drup Oldboys siger over, at 
LM Byg igen i 2009 har gi-
vet dem støtte i form af nyt 

kamptøj. 
De ældre fodbolddrenge 

håber samtidig, at det efter 
påske bliver muligt at kom-
me på græsbanerne. De træ-
ner hver mandag og onsdag 
fra kl. 18.45 på grusbanen 
ved Havdrup Hallen, og her 
er alle oldboys velkomne til 
et par fritimer.
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Havdrup Fodbolds ældste
spillere klar til kamp

Havdrup Fodbolds oldboys gør det fortsat godt på fodbold-
banerne. 

Solrød tabte 1. divisions-
kamp 87-96 mod Stevns-
gade

Basketball: Det gik ikke 
helt, som Solrød Comets 
gerne ville, da 1. divisions-
holdet for herrer i fredags 
spillede på udebane mod 
en anden af bejlerne til me-
sterskabstitlen Stevnsgsa-
de på Nørrebro. Begge hold 
kunne ikke tåle at tabe, 
og der blev da også gået til 
stålet, men på en fair måde. 
Solrød måtte se sig besejret 
87-96

Det var fl ere gange op ad 

bakke for Solrød, som tabte 
1. periode 67-69, mens 2. 
periode sluttede 47-47. 

I 4. periode kom Stevns-
gades rutinerede spillere 
foran 79-72, men Mickey 
Fenger bringer balance i 
regnskabet til 77-79 med 5 
min. Igen. Kampen bliver 
meget taktisk betonet med 
4 timeouts inden for det sid-
ste tre kvarte minut, hvor 
Solrød tvinges til at fejle 
i slutfasen. Stevnsgade 
trækker det længste strå og 
bevarer dermed status som 
ubesejret på Nørrebro. 

Næste opgave er mod 
endnu et tophold, når Sol-
rød tager imod Virum 
hjemme den 17/2 kl.19.00 i 
Solrød Idrætscenter.Scorer 
Solrød Comets: Ron Larris 
22, Christian Goldsmith 
17, Jeff Markray 16, Mor-
ten Lisby 12, Jonas Win-
ding 9, Mickey Fenger 8 og 
Frederik Hauge 3.3-poin-
ter: 7 stk. Jonas Winding 
3, Morten Lisby 2, Frede-
rik Hauge & Jeff Markray 
1Straffekast: 13/19 – 68%
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Solrød Comets
snubler på Nørrebro

Fodbold: Det er et sær-
deles godt spillende 
U 13 pige 1-hold, Sol-
rød FC råder over.Det 
er senest blevet DGI 
amtsmester og skal 
derfor til landsmester-
skabet.

Holdet blev en suveræn 
vinder i DGI, hvor samt-
lige 16 kampe over fi re 
runder blev vundet med 

en samlet målscore på 
hele 104-8. 

Ved amtsmesterskabet, 
der blev afviklet i Ring-
sted, kom mesterskabet 
meget sikkert i hus med 
sejre på 7-1 over Vindin-
ge, 7-2 over Hvalsø, 3-2 
over Gundsølille, 6-2 over 
Gadstrup og 2-2 mod Le-
døje Smørum.

Landsmesterskabet 

spilles 19.-21. februar i 
Aarup på Fyn. 

Holdet består af:
Amalie Wendt Olsen, 

Emma Skals, Louie Ring-
sing, Mia Møller, Nadia 
Ludvigsen og Pernille 
Uldahl Gohr.
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Suveræne 
Solrødpiger
Solrød FC’s U13 pige 1 klar til 
landsmesterskabet
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