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Sport

De unge batspillere til juleaften forrige år i Kina. Dagen adskiller sig fra de øvrige ved, at 
der kun er et enkelt træningspas. Arkivfoto: Greve Bordtennis.

Bordtennis: Mens mange 
danskere har kunnet 
slappe af ved jul og nytår, 
har fl ere lokale spillere 
trænet på livet løs under 
fremmede himmelstrøg.

20 dage, hvoraf de 17 
af dem har været tæppe-
bombet med træningspas. 
Ensformige træningspas og 
tilmed lange. seks timers 
træning om dagen nærmest 
omme på den anden side af 
jordklkoden.

Det har været hverdagen 
for en håndfuld unge ta-
lentfulde spillere fra Greve 
BTK sammen med et par 
københavnere.

Onsdag den 15. decem-
ber rejste holdfællesskabet 
Vestegnen på en 18 dages 
træningslejr i Chengdu i 
Kina.

Seks spillere var med: 
Alexander Ghisalberti, 
Nicky Marx, Sebastian 
Haack, Ricki Krog, Simone 
Dueholm og Isabell Nør-
lem. Hertil kommer de tro 
ledere, Kenneth Sørensen 
og Preben Larsen.

Preben Larsen fortæl-
ler, at Chengdu Bordtennis 
Center er et kæmpe kom-
pleks med 76 træningsbor-
de, kæmpe opvisningshal 
plus eget hotel.

- Vi er fordelt på dob-
beltværelser med eget toi-
let, bad, internet og luksus 
varme i sengen. Maden er 
et kapitel for sig, selvfølge-
lig er der ris, kylling og så 
en masse, som vi ikke lige 
tør røre, men vi bliver altid 
mætte.

Preben Larsen siger vi-

dere, at træningen har et 
meget højt niveau i en lille 
sal med 18 borde.

Tredje gang
For trioen Nicky Marx, Se-
bastian Haack og Simone 
Dueholm gælder, at det var 
tredje år i træk, de var af 
sted. De er alle så store ta-
lenter, at de er på ungdoms-
landsholdet. De tre får til-
skud fra Greve Kommune, 
mens de øvrige selv må til 
lommerne. 

De to første år var delta-
gerne i den by, hvor elite-
spilleren Fan Gao kommer 
fra, men denne gang var 
den sydkinesiske storby 
Chengdu blevet valgt for at 
prøve noget nyt.
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Ny stor oplevelse
for unge batspillere
Bordtennisklub var igen på tur til Kina

U 7-Grevespillerne med deres sølvmedaljer.

Floorball: Greve Flo-
orballs U 7-hold gjorde 
det glimrende i Salming 
Cup i Ringsted, hvor det 
besatte 2. pladsen.

Greve fi k spillet fem tæt-
te kampe og endte som nr. 3 
i grundspillet. I slutspillet 
om 2./3.-pladsen skulle GFC 
møde de dygtige drenge fra 
Vanløse, som de havde tabt 
til i grundspillet. Det blev 
en meget spændende kamp, 
der bølgede frem og tilbage. 
Der var mange fl otte chan-
cer i begge ender. 

Trods en føring til Greve 
på 2-0 kom Vanløse godt 
igen. Det endte dog med, at 
Greve trak det længste strå 
og vandt kampen med 2-1 
og endte på en fl ot 2. plads. 
Samtlige Greve spillere 
kæmpede fl ot, både i an-
grebet, foran målet samt i 
forsvaret, og Victoria Woh-
lert blev kåret til stævnets 
bedste GFC spiller.

GFC’s herrer tog imod 
Helsinge i Damagerhallen, 
og det blev en kamp, hvor 
udfaldet hurtigt var givet. 

GFC spillede fl ot sammen, 
men trods  masser af chan-
cer blev det kun til to mål i 
1. periode. I 2. periode fort-
satte det fi ne spil, men igen 
blev der brændt for meget. 
Det blev dog til tre yderli-
gere mål til GFC.

I den sidste periode blev 
effektiviteten øget, og det 
endte med en samlet 12-1-
sejr, der bringer holdet op i 
toppen af 3. division.
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Godt fl oorball-spil 
af børn fra Greve
Greve Floorballs U 7 på 2. plads i stævne

Håndbold: Tune Hånd-
bold vil på landkortet 
med det bedste herre-
hold.

Ambitionerne er store 
omkring herreholdet, som i 
dag spiller i kvalifi kations-
rækken, efter at det i sidste 
sæson rykkede ud af 3. di-
vision ganske som klubbens 
bedste damehold gjorde.

Tunes optimisme og suc-
ces på herresiden bunder 
først og fremmest i, at der 
er kommet en snes spillere 
udefra, som gerne vil træne 
i Tune under Thomasz Zil-
berberg. Under hans ledel-
se er spillertruppen hastigt 

vokset fra 12 til 20 spillere 
på få måneder. 

- Vi får fortsat tilgang 
og har også gjort det i no-
vember og december, siger 
Thomasz Zilberberg, der er 
38 år og har været spiller 
og træner i københavnske 
Stadion siden sit 6. år. Han 
har trukket en del spillere 
med til Tune, men i trup-
pen fi nder man også spil-
lere fra en række andre 
københavnske klubber og 
ditto forstæder.

- Tilbagevenden til 3. di-
vision er vores første mål, 
men her stopper vi ikke. Vi 
vil gå efter yderligere avan-

cement om to-tre år, siger 
Thomasz Zilberberg.

Søndag kom Tune et 
skridt tættere på opryk-
ning fra kvalifi kationsræk-
ken, da Tune vandt sikkert 
ude mod LedøjeSmørum.

- Så nu er oprykningen 
næsten hjemme via anden-
pladsen, siger Thomasz Zil-
berberg.

Greve, der er ubesejret, 
rykker direkte op. Med i 
toppen er også Roskilde, 
som ikke kan rykke op. 
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Tune Håndbold
vil på landkortet
Store ambitioner for stærkt herrehold

Håndbold: Ambitioner-
ne er store i Tune Hånd-
bold, men endnu kan 
klubbens bedste herrer 
ikke hamle op med et 1. 
divisionshold.

Det viste sig klart, da 
Tune i pokalturneringens 
4. runde havde besøg af 
Ringsted, som bejler til Li-
gaen. 

- Ringsted var så totalt 

usportslige at stille med 
alle deres bedste spillere, 
og så vidste vi jo godt, hvad 
klokken var slået, siger 
Tunes træner ,Thomasz 
Zillerberg, som dog glæder 
sig over, at Tune var med 
i 12 minutter til stillingen 
5-5.

Siden var der ikke tvivl 
om udfaldet. Ringsted førte 
ved pausen 35-6, og sejren 

blev på 49-18, så Tune altså 
tabte med 31 mål. 

- Det er helt ok, det var 
lærererigt for os. Vi scorede 
mange gode mål undervejs, 
og vi fi k snydt dem nogle 
gange, siger Thomasz Zil-
lerberg.
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Endnu et stykke vej
for Tune-herrer
Tune Håndbolds herrer tabte stort i pokalturneringen 
til Ringsted fra 1. division
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