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Bordtennis: Vestegnen 
Bordtennis er for andet 
år i træk kvalifi ceret til 
slutspillet og håber på 
bedre held i år end sid-
ste år.

I sidste sæson endte 
eventyret nemlig med ne-
derlag i kvartfi nalerne mod 
København efter to tætte 
nederlag på 4-5.

I denne sæson bliver OB 
modstander i kvartfi naler-
ne. OB sluttede på 3. plad-
sen i grundspillet og kunne 
dermed vælge, om de i 

kvartfi nalerne ville møde 
nummer 5 Team Nørreå 
eller nummer 6 Vestegnen 
- og valget faldt på Vesteg-
nen.

OB har da også haft et 
godt tag på Vestegnen i 
grundspillet, hvor fynbo-
erne vandt 5-1 og 5-0. Så 
Vestegnen er sultne efter 
revanche mod de stærke 
fynboer. Vestegnens coach, 
Allan Hansen, peger dog 
også selv på, at det kan 
blive svært:

- I denne sæson har vi 

styrkemæssigt været lidt 
længere fra topholdene, og 
vi har i grundspillet ikke 
slået nogen af holdene i top 
4. Så hvis vi skal have en 
chance for at slå OB, skal 
alle vores spillere spille op 
til deres bedste, forklarer 
bordtenniscoachen og ud-
dyber: 

- I sidste sæson havde vi 
rigtig mange tilskuere til 
vores hjemmekamp i kvart-
fi nalerne. Hvis vi får den 
slags opbakning igen, og 
hvis alle vores spillere så 

når deres topniveau, kan vi 
godt matche OB, og det er 
selvfølgelig det, vi går efter, 
lyder målsætningen fra Al-
lan Hansen.

Kvartfi nalerne afvikles 

bedst af tre kampe. Vesteg-
nen har hjemmebane i den 
første kamp, som spilles i 
Greve Idræts Center tirs-
dag den 8. marts kl. 19.00. 
Efter den kamp venter en 

udekamp i Odense, og hvis 
det efter den kamp står 1-
1 i kampe, bliver også den 
tredje og afgørende kamp 
spillet i Odense. 
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Sport

Gao Fan skal sammen med de øvrige spillere på Vestegnens hold spille op til sit bedste, hvis 
OB skal besejres. Første kamp spilles i Greve Idræts Center tirsdag den 8. marts kl. 19.

Batmandskab
vil have 
revanche
Vestegnen Bordtennis møder  OB, der sluttede 
på 3. pladsen i grundspillet, i kvartfi nalerne

Håndbold: Jersie Hånd-
bolds  bedste damehold, 
der spiller i 3. division, 
har en god mulighed for 
at komme i opryknings-
spil.

Jersie spillede senest 
hjemme i Jersiehallen mod 
Team Lejre og vandt klart 
30-21 efter 13-8 ved pau-
sen.

- Vi vandt forholdsvis 
klart. Lejre var aldrig i 
nærheden af os, siger Jer-
sies træner, Tina Kristen-
sen.

Jersie havde også en del 
at revanchere. I den om-
vendte kamp vandt Team 
Lejre klart med 27-22 tilba-
ge midt i november. Siden 
har Lejre ikke vundet.

- Vi spillede en skidt 

kamp dengang, og så 
havde Team Lejre i Jette 
Brøndsted bare målvog-
teren, der forstod at pille 
os ned. Hun var ikke med 
denne gang, og så var 
der ikke så meget i Team 
Lejre længere, siger Tina 
Kristensen.

Modsat Team Lejre, så 
gør Jersie sig i toppen af 
rækken med gode mulighe-
der for at nå andenpladsen 
og ekstra oprykningsspil. 
Hvidovre og Gladsaxe har 
ganske vist lagt sig i front, 
men Gladsaxe er udelukket 
fra oprykning på grund af, 
at klubben også har et hold 
i 2.division.

Står bedst
I forhold til kampen om 

andenpladsen står Jersie 
bedst med to færre spil-
lede kampe end Næstved/
Herlufsholm, der for tiden 
har retten til opryknings-
spillet med 20 point. Men 
foruden Jersie bejler yder-
ligere tre hold til at snuppe 
pladsen fra Næstved.

Mod Team Lejre undgik 
Jersie de mange tekniske 
fejl, ligesom kontraspillet 
fungerede godt.

- Vores spil sad lige i 
skabet, siger Tina Kri-
stensen, der specielt frem-
hæver Lone Larsen i målet 
og Camilla Jensen for en 
stor kamp.

Jersies målscorere: Ca-
milla Jensen 8, Maria 
Pedersen 7, Rie Frederik-
sen 4, Pernille Hørup 2, 

Mia Djursgård 2, Pernille 
Harild 2, Line Jacobsen 

2, Michelle Laybourn 1, 
Nadia Wright 1 og Dorte 

Lykke 1.
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Ung og uden uddannelse?
Produktionsskolen er et tilbud til
unge under 25 år, som ikke
umiddelbart er klar til at gå i
gang med en ungdomsuddan-
nelse, eller som er gået i stå, og
har svært ved at komme videre. 

Start med det samme eller
efter sommerferien
Hvis du går og laver ingenting, 
kan du starte med det samme. 
Undervisningen er gratis, og du
får skoleydelse, når du er på
skolen. 

Uddannelse og arbejde 
Undervisningen foregår på
skoens værksteder. Du lærer
mens du løser praktiske arbejds-
opgaver. 

Afdelingen i Greve tilbyder
- Grønt og anlægsgartner 
- Bygge og anlæg
- IT, pc, systemer og support 
- Kontor og reception 
- Køkken og restaurant 
- Musik, samspil og sang
- Pædagog og naturlegeplads
- Sundhed, kost og motion 
- Dekoration, butik og design
- Ejendomsservice
- Hotel og Fritid

Afdelingen i Taastrup tilbyder
- Krop og Stil, og sund livsstil. 
- Medie, Web, foto og grafisk. 
- IT, pc, systemer og support. 
- Service og Idræt.

På værkstederne kan du finde ud
af, hvad du vil og kan. 
Praktikophold og vejledning
indgår i undervisningen. Skolen
hjælper dig med at lægge en
plan, så du kan komme videre. 

Vil du vide mere
Kig ind på skolens hjemmeside, 
få vores pjece tilsendt eller ring
og aftal et besøg. 

Begge afdelinger ligge tæt ved
offentlige transportmuligheder

Hurtigbus 600S kører lige til
døren til afd. i Greve. 
Taastrup S-togs station ligger lige
ved siden af afd. i Taastrup. 
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skolens

Jersie-damer bejler til oprykningsspil
Jersie Håndbolds bedste damehold i 3. division kan komme i oprykningsspillet
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