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Sport

Ishøj Strandpark danner 2. og 3. juli rammen om et af stævnerne på Beachsoccer Tour 
2011.

Beachsoccer: Beachsoc-
cer Tour 2011 kommer 
til Ishøj Strandpark.

Beachsoccer Tour 2011 
er blevet søsat af Beach-
ball Denmark, en nystartet 
eventgruppe, som i sam-
arbejde med lokale fod-
boldklubber vil arrangere 
strandfodboldstævner på 
fi re strande i løbet af som-
meren.

Der lægges ud 18.-19. 
juni på Hornbæk Strand, 
først i juli er det altså på Is-
høj Strand, og der er fi nale-
stævne på Hornbæk Strand 
i august (dato endnu ikke 
fastlagt)

Øget interesse
- Strandfodbold har i de 
senere år fået en stigende 
opmærksomhed blandt de 
danske sommeraktivite-

ter, bl.a. som følge af sidste 
sommers fodbold-VM, siger 
Michael Steensig, medstif-
ter af Beachball Denmark.

Beachball Denmark har 
allieret sig med fl ere fod-
boldklubber i nærheden af 
de respektive strande, hvor 
stævnerne holdes. I Ishøj er 
det SB 50 Fodbold Ishøj.

Selve stævnet afvikles 2. 
og 3. juli

VM
I år holdes VM i strandbold 
i Italien 1. september, som 
sædvanlig uden dansk del-
tagelse.
- Vi har allerede været i tæt 
dialog med DBU om, hvor-
dan vi kan samarbejde om 
at få skabt et dansk lands-
hold inden for de nærmeste 
år. Det er da også aftalt 
med DBU, at de sender ta-

lentspejdere ud til vores 
stævner, bl.a. i Ishøj, siger 
Michael Steensig.

Regler
Der spilles på baner og 
fodboldmål i forskellige 
størrelser alt efter alders-
gruppe. Målene varierer 
i størrelse, 3-mands, 5-
mands og håndboldmål. 
Hvert hold har fi re spillere 
på banen og maks fi re spi-
lere på bænken. Der spilles 
8 min. pr. kamp i kvalkam-
pene og ti min. pr. kamp i 
knald-eller fald kampene.
Tilmelding til stævnet kan 
ske på hjemmesiden: www.
beachball.dk . Det koster 
400 kr./hold for U9-U12, og 
500 kr./hold for U13-U17/
Seniorer.
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Beachsoccer 
Tour i Ishøj 
Strandpark
Strandbold 2. og 3. juli i samarbejde med SB 
50 Fodbold Ishøj

Bordtennis: Egnens 
ungdomsspillere har 
mulighed for at komme 
på bordtennislejr i be-
gyndelsen af august.

Det er klubberne i 
Brøndby, Albertslund 
og Greve, der står bag 
Vestegnen Bordternnisl-

ejr 1.-5. august kl. 15.00 
på Holmeagerskolen i 
Greve.

På lejren vil der blive 
spillet en masse bordten-
nis under ledelse af dyg-
tige trænere, ligesom der 
vil være en række aktivi-
teter som fodbold, løb og 

konkurrencer.
Både drenge og piger 

kan deltage, og tilmel-
ding skal ske senest 1. 
juni. Overnatning fore-
går også på Holmeager-
skolen. 
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Bordtennislejr i 
Greve til august
Vestegnen Bordtennislejr afvikles 1.-5. august

Fodbold: Greve har be-
hov for økonomisk støt-
te, uanset om klubben 
bliver i 2. division eller 
ej.

Det er baggrunden for 
et arrangement lørdag 4. 
juni kl. 11.00 i Greve Midt-
by Center, hvor en række 
kendte personer vil søge at 
cykle penge ind til Greve 
Fodbold ved et spinning-ar-
rangement.

- Vi har fået 14 kaptajner 
for hver sit hold til at cykle 
alt, hvad de kan, i en time, 
hvor sponsorer så giver 50 
kr. pr. kørt km, fortæller 
Torben Gylling, som sam-
men med Jan Thomsen vil 
stå bag en række events til 
fordel for Greve Fodbold, 
hvor spinnning-arrange-
mentet er det første.

- Det er ingen hemmelig-
hed, at selv om økonomien 
er blevet en anelse bedre i 
klubben, har det gennem 
mange år haltet økonomisk 
i Greve Fodbold. Det vil vi 

søge at rette op på gennem 
disse events. Jeg tror på, at 
tiden er til sådanne events, 
og vores håb er, at vi kan 
hente et rigtig pænt beløb 
lørdag 4. juni, siger Torben 
Gylling videre: 

- Pengene skal være med 
til, at klubben fortsat kan 
være med fremme. Skulle 
klubben rykke ud af 2. divi-
sion, skal vi have den hur-
tigst muligt derop igen.

Kinesisk lotteri
Gennem længere tid vil 
Greve Fodbold have et ki-
nesisk lotteri kørende med 
en lang trække præmier 
bl.a. ti værktøjskasser.
Gevinsterne kan afhentes 
ved arrangementet 4. juni 
eller i Greve Fodbolds klub-
hus 7. juni kl. 17.00-20.00.

Vindernavnene offentlig-
gøres på klubbens hjemme-
side.

Der er i alt 14 kaptajner, 
som bliver bakket op af en 
række sponsorer.

Blandt kaptajnerne ven-
tes Mikkel Thygesen, som 
spillede hele sin ungdom i 
Greve og nu spiller for Su-
perligaklubben FC Midtyl-
land. Han blev senest kåret 
som Årets Pokalfi ghter ef-
ter pokalfi nalen i Parken.

- Mikkel er meget interes-
seret i at komme til Greve 
for at støtte sin klub i ung-
domsårene, men han kan 
først give endelig besked 
efter FC Midjyllands sid-
ste kamp 29. maj mod FC 
Nordsjælland, siger Torben 
Gylling.

Den tidligere Grevespil-
ler Michael Johansen, som 
nu er spilleragent, kom-
mer ligeledes som kaptajn, 
og det gælder også Pierre 
Larsen, der som den første 
anfører i FCK’s historie 
kunne lade sig hylde for et 
dansk mesterskab.
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Greve Fodbold 
skal fortsat være 
med fremme
Arrangement i Greve Midtby Center lørdag 
den 4. juni støtter Greve Fodbold

Øverst fra venstre Nikolaj, Mas, Peter, Lucas, Allan. Nederst fra venstre, Gustav, Mathias, 
Jonas og Christian. 

Fodbold: For andet år i 
træk vandt Greve Fodbolds 
hold F i årgang 2004 guld 

ved Avarta Cup i Rødovre.
Alle puljekampe blev 

vundet, og i fi nalen blev 

Avarta besejret 2-1 i en tæt 
kamp.
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Grevedrenge bedst
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