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Sport

Battalenter til
tops ved DM
Flere DM-medaljer til fællesskabet Vestegnen
Bordtennis: Det blev en
god
sæsonafslutning
for de unge bordtennistalenter i fællesskabet
Vestegnen.
Allerede i april sikrede
Vestegnen Bordtennis sig
guld i Drengedivisionen,
landets bedste drengerække. Vestegnens juniorer
skulle så forsøge at gøre
drengene kunsten efter,
da de spillede DM-ﬁnale.
Vestegnen havde spillet sig
i ﬁnalen efter en sejr på 85 i semiﬁnalen mod Team
Nørreå. I ﬁnalen ventede
Amager, som Vestegnen i
grundspillet havde slået
den ene gang og spillet uafgjort mod den anden gang.

Spiller skadet
Vestegnen var dog svækket til ﬁnalen, da de måtte
undvære Ricki Krog, der
var ude med sygdom. Ama-

ger kom bedst fra start i
ﬁnalen, og bragte sig foran
med 4-2.
Alle de følgende ﬁre
kampe var meget tætte og
gik ud i femte og afgørende
sæt, men Amager endte
med at trække det længste strå i dem alle. Dermed
vandt Amager DM-guldet
med en samlet sejr på 8-2,
og Vestegnen måtte nøjes
med sølv.
Ved de individuelle danmarksmesterskaber
klarede talenterne fra Vestegnen sig rigtig godt. Det var
på forhånd forventet, at
Vestegnens to ungdomslandsholdsspillere
Sebastian Haack og Simone
Dueholm Skovby ville kandidere til DM-medaljer,
men Sebastian Haack måtte melde afbud til mesterskaberne med en skade.
Simone Dueholm Skovby

tog dog godt for sig af medaljerne. I junior mixdouble vandt hun guld sammen med Ruben S. Jensen
fra OB, i juniorsingle
vandt hun bronze, og i juniordouble blev det til en
sølvmedalje sammen med
klubkammeraten Linnea
Hindersson.
Derudover
vandt hun en imponerende
sølvmedalje i dame U21single i konkurrence mod
spillere, der er op til seks
år ældre end hende.
Også de øvrige piger
fra Vestegnen klarede sig
fremragende. Rikke Holst
Willadsen og Karoline Petersen vandt guld i yngre
pige double. Rikke Holst
Willadsen supplerede det
med endnu en guldmedalje
i yngre mix sammen med
Ivan Ou fra Brønshøj, og
Karoline Petersen supplerede det med en bronzeme-

Simone Dueholm Skovby, der her server, tog godt for sig af medaljerne ved DM.
dalje i single. Også Katja
Jagd vandt bronze i single
og vandt desuden sølv i double sammen med klubkammeraten Anisha Iyer.

God medaljehøst
I herrejunior vandt Vestegnen-parret Michael Ryding
og Mads Larsen bronze, og
Vestegnen sikrede sig også
en bronzemedalje i drenge-

double til Kasper Furbo og
Marcus Salmonsen.
Talenttræner i Vestegnen
Bordtennis Preben Larsen
var da også ﬁnt tilfreds den
store medaljehøst.
- Med guld i Drengedivisionen, sølv i Juniordivisionen og en masse individuelle DM-medaljer har det
været en god sæson. Vi ville
selvfølgelig gerne have haft

guldet i Juniordivisionen
også, og det kunne vi også
godt have fået, hvis tingene
havde ﬂasket sig. Men alt i
alt viser resultaterne, at vi
stadig er blandt de absolut
førende i Danmark, så det
er vi stolte af, siger Preben
Larsen.
jh

Stor succes i danse-DM
Det blev til tre gange DM-guld til Havdrup Dans i
formationsdans i Brøndby Hallen
Dans: Der var forståelig
jubel hos Havdrup Dans
efter DM i formationsdans.
Næsten 4.000 dansere
og forældre var samlet i
Brøndby Hallen, da De
Danske Danseskoler med
74 danseskoler landet over
afviklede et kæmpe stævne, hvor formationsdanse i
Hip Hop og show kæmpede
om årets DM.
Hele tre gange DM-guld

blev vundet af Havdrup
Dans i Albertslund Centrum.
Havdrup Dans stillede
med hele seks formationer
og var derved den danseskole, som stillede med ﬂest
formationer og havde ﬂest
dansere med.
Det samlede resultat for
Havdrup Dans blev tre første-, to andenpladser og en
tredjeplads.
Havdrup Dans vandt DM

i formation i Børnerækken
i Hip Hop, i Juniorrækken
i Hip Hop samt DM i Mini
Produktion, hvor der stillede hele 10 danseskoler til
start.
Desuden blev Havdrup
Dans nr. 2 i DM Disco børnerækken og i Disco Juniorrækken og blev nr. 3 i
DM i Show.
jh

Jersiedrengene, der triumferede i deres første stævne er fra venstre: Træner Nicolaj Mark
Jørgensen, Alexander Dimitriewitcz, Martin Jørgensen, Mark Garlin, Simon Leth, Nichlas
Lykke, Steven Plucnar Jacobsen, Nicolai Rimaas, Mathias Smollerup, Andreas Kierkegaard
og Træner Nichlas Riise (Emil Ronby Olsen var skadet).

Fornem debut for
Jersie-drenge
Jersie Håndbolds U 12-drenge vandt deres første
stævne efter en ﬂot præstation i Fløng
Håndbold: Jersie Håndbold Klubs U 12-drenge
deltog i Fløng i deres
første stævne - og sikken
debut.
Jersie-drengene har store ambitioner om at komme
i A-rækken med Sjællands

bedste hold, men først ville
de teste deres kunnen i
Fløng.
Jersie ﬁk mod Rødovre
HK en hånboldlektion og
tabte 3-5, men Jersie spillede sig frem til ﬁnalen, bl.a.
med sejr på 7-5 over Virum-

Sorgenfri i semiﬁnalen. I ﬁnalen var Rødovre HK igen
modstanderen, men denne
gang vandt Jersie 10-8 efter en ﬂot præstation.
jh

Glade dansere fra Havdrup Dans sammen med deres instruktør Regitze Mogensen umiddelbart efter den ﬂotte præstation i The History of Dance, som sluttede 12 timers dans i
Brøndby Hallen.Pigerne i røde jakker fra Havdrup Dans vandt DM i junior Hip Hop.

