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Bordtennis: Vestegnen 
Bordtennis markerede 
sig endnu engang som 
førende på talentfron-
ten i Danmark, da deres 
drengehold vandt DM

Drengene fra Vestegnen 
havde vundet grundspillet 
i østkredsen, hvilket be-
tød, at de var kvalifi ceret 
direkte til semifi nalerne. 
Her ventede Brønshøj/Kø-
benhavn, som i kvartfi na-
len havde vundet 8-2 over 
Esbjerg. 

Suveræn vinder
Der blev dog aldrig spæn-
ding om udfaldet i semifi na-
len – dertil var Vestegnen 
alt for stærke. Vestegnen 
vandt sikkert med 8-1.Der 
var lagt op til noget mere 
spænding i fi nalen, hvor 
Vestegnen skulle møde det 
stærke mandskab Søhøj-
landet fra Silkeborg. 

Der var mange tætte 
kampe, men Vestegnen 
var alligevel et lille skridt 
foran det meste af tiden, og 
da Vestegnens Sebastian 
Sørensen vandt sin kamp 

mod Theis Hagen Peder-
sen med 11-9 i femte og af-
gørende sæt, sikrede han 
samtidig Vestegnen sejren 
med 8-3. Efter guldtrium-
fen var talenttræneren hos 
Vestegnen, Preben Larsen, 
selvsagt i godt humør: 

- Drengene gjorde det rig-
tig godt og har gjort det hele 
sæsonen. Vi var favoritter, 
og vi formåede at leve op til 
favoritværdigheden, så det 
er jeg rigtig godt tilfreds 
med.Med DM-triumfen har 
Vestegnen Bordtennis nu 

vundet drengetitlen 7 af de 
seneste 10 år og har sat en 
tyk streg under, at de er de 
førende på talentfronten i 
Danmark. 
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Fokus og Nærhed

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, 
Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske samt 26 ugeaviser. Selskabet driver en 
række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og to 
rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 24 byer.

www.dagbladetonline.dk   -   www.frederiksborgamtsavis.dk
www.sjaellandske.dk

Tjen penge i sommerferien
Vi søger afl øsere i følgende områder:
Ishøj - Hundige - Greve - Greve Landsby
Mosede - Karlslunde - Karlslunde Landsby

Er du mellem 13 & 17 år og har du lyst til at 
tjene penge i sommerferien.
Er du meget velkommen til at kontakte
Carsten Birger  
Tlf 51523008

Urs Broby Johansen
Kosmetiske behandlinger

Social- og 
sundhedsassistent
søges til hudklinik
Hudklinikken i Karlslunde søger en social- og sund-
hedsassistent ca. 30 timer ugentligt pr. 1. septem-
ber 2011. Der kan i perioder ved kollegers fravær 
blive tale om fl ere timer ugentligt.

Arbejdsopgaverne er mange; såsom sårbehandling, 
allergiudredning, vortebehandling, laserbehandling, 
registrering af patienter, booking i lægesystem (No-
vax), telefonbetjening, m.m. 

Vi er et lille team, hverdagen er ofte travl, så gode 
samarbejdsevner, stabilitet og et godt humør er et 
must. Vi sætter pris på, at du er smilende, udad-
vendt, og sammen med os vil yde den bedste ser-
vice til vore patienter.

Det er en forudsætning, at du er helt fortrolig med 
en computer. Praksiserfaring foretrækkes. 

Vi glæder os til at modtage din skriftlige ansøgning 
senest den 31. maj 2011. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Hudlæge Urs Broby Johansen
Egedal 3
2690 Karlslunde

Stillinger

Vinderholdet: Fra venstre Sebastian Sørensen, Marcus Salmonsen, Kasper Furbo, Mikkel 
Klint Stuhr og Marc S. Andersen.

Dygtige batdrenge vandt DM-guld
Vestegnen Bordtennis førende på talentfronten

Havdrup Petanque Klub har nu eksisteret i fem år.

Petanque: Det sociale og hyggen 
er vigtige elementer i Havdrup, 
hvor klubben kan glæde sig over 
en stor aktivitet og stort frem-
møde. 

23. april havde klubben eksisteret 
i fem år, og det bliver markeret, når 
klubben 15. maj kl. 10 har det årlige 
stævne mod byrådet i Solrød.

Aktiviteterne er blevet øget hen ad 

vejen i klubben, som i dag tæller godt 
40 medlemmer, og de mødes onsdag 
kl. 10-12, torsdag kl. 19-21 og søndag 
kl. 10-12.

Der er således udover stævnet mod 
byrådet også en lille vinturnering 
to gange om måneden, trekantstur-
nering med Vallensbæk/Brøndby 
Strand, klubmesterskaber m.m. 

Medlemmerne var aktive ved byg-

ning af baner og klubhus, så i dag 
råder Havdrup over et godt petanque-
anlæg, hvor der af og til hygges med 
medbragt mad eller der grilles. 

Klubben opfordrer alle til at komme 
og prøve det herlige spil - det er gra-
tis, indtil man fi nder ud af, om det er 
noget.
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Stort fremmøde til 
petanque i Havdrup
Havdrup Petanque Klub har fem års fødselsdag med stævne 

16. maj 2011
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