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Sport

Ishøj/Vallensbæks stærke kvindehold, da det gik bedst. Jesper Berg, nu assistentræner i 
Ajax, ses helt th.  Arkivfoto.

Håndbold: Ishøj/Vallens-
bæk havde muligheden 
for succes i kvindehånd-
bold, men det glippede. 
I stedet har mange af 
spillerne og trænerne 
nu succes i københavn-
ske Ajax.

Ishøj/Vallensbæks kvin-
delige drømmehold bygget 
op omkring træneren, den 
tidligere A-landsholdsspil-
ler Lars Lundbye, led skib-
brud i 1. division i 2009. 

Der blev forsøgt med et 
samarbejde med Taastrup, 
men det kunne heller ikke 
få projektet til at køre, da 
økonomien ikke hang sam-
men. 

At succesen udeblev, kun-
ne dog ikke ændre på det 
faktum, at der var mange 
dygtige spillere på holdet. 
Spillerne havde fortsat 
håndbolddrømme, og derfor 
valgte de i stedet at skifte 

til københavnske Ajax, da 
holdet fi k Ishøj/Vallens-
bæks John Johansen som 
træner og Jesper Berg som 
assistentræner.

I Ajax går det godt. Hol-
det fører 2. division, og kur-
sen er sat mod 1. division.

På holdet optræder en 
lang række spillere fra Is-
høj/Vallensbæk tiden. Det 
gælder Katrine »Bimme« 
Lundbye, Kristine Rom-
me, Louise Schultz, Mette 
Sunwell Nielsen, Cecilie 
Johansen og Sasja Juul.

Studier vigtigst
Katrine »Bimme« Lundbye, 
som ofte henrykkede de 
mange tilskuere til hjem-
mekampene i Ishøj Idræts-
center, prøvede først lykken 
i Roskilde, hvor hun dog 
kun fi k en halv sæson.

Hun ville gerne fortsætte 
i Roskilde, som spillede i 1. 

division, men kunne ikke 
få det til at hænge sam-
men med sine studier i Kø-
benhavn, hvor hun læser 
engelsk og organisations-
kommunikation på CBS. 

- Det går fortsat godt for 
hende i håndbold, og hun 
vil jo gerne op i en højere 
række. Det lykkedes ikke 
i Ishøj, men det sker nok i 
Ajax, siger Lars Lundbye.

Den tidligere succesrige 
håndboldspiller har helt 
lagt håndbolden på hylden, 
også som træner.

- Jeg har i dag ikke noget 
med håndbold at gøre, men 
er selvfølgelig ude at se 
hver gang de spiller, siger 
Lars Lundbye. 

Opmærksomme læsere 
vil vide, at Ishøjs bedste 
kvindehold i dag spiller i 2. 
division med Ole Axelsen 
som træner. 
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Ishøj-kvinder på 1. 
divisionshold
Lokal håndboldsucces i københavnske Ajax

Skak: 14 spillere delta-
ger i år i en hurtigtur-
nering afviklet af Ishøj 
Skakklub på Vejlebro-
skolen, hvor der har væ-
ret mange gode partier.

Spillerne har en times 
betænkningstid pr. parti i 
hurtigturneringen hvor der 

hidtil er afviklet 83 par-
tier.

Alle spillere møder hin-
anden over to partier, altså 
både med Hvid og Sort.

Top 5 ser p.t. således ud: 
Kaj Refsgård 13,5 point 16 
partier, Eskild Christoffer-
sen 13,5 point 17 partier, 

Per Simonsen 9,5 point 11 
partier, Arne Rasmussen 
8 point 9 partier og Niels 
Munch 7 point 15 partier.

Der bliver spillet hver 
mandag aften på Vejlebro-
skolen.
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Mange gode partier
i skakturnering
Ishøj Skakklub godt i gang med hurtigturnering

16-årige Sebastian Haack imponerede mod Søhøjlandet med sejre over stærke svenskere.

Bordtennis: For andet 
år i træk er Vestegnen 
Bordtennis klar til me-
daljeslutspillet i Stiga 
Divisionen.

Inden weekendens kampe 
lå Vestegnen på rækkens 
6. plads, og den placering 
skulle forsvares for at kom-
me blandt de seks klubber i 
medaljeslutspillet. 

Vestegnen havde inden 
de to sidste kampe 12 point, 
mens Kvik Næstved havde 
7 point på 7. pladsen. Både 
Vestegnen og Kvik Næstved 
manglede i weekenden ude-
kampe mod Team Nørreå 
og Søhøjlandet. For Vesteg-
nen ville sejr i blot den ene 
af de to kampe være lig med 
en billet til slutspillet.

Holdet var dog ikke i nær-
heden af en sejr i lørdagens 
udekamp mod Team Nør-

reå, som Vestegnen ellers 
havde slået 5-4 på hjemme-
bane. Denne gang var Team 
Nørreå dog ovenpå hele ve-
jen igennem og sejrede med 
de overlegne cifre 5-0.

Samtidig led Kvik Næst-
ved dog et overraskende 
nederlag på 3-5 til rækkens 
bundhold Søhøjlandet, og 
dermed var Vestegnen sik-
re på slutspilspladsen trods 
det store nederlag til Team 
Nørreå.

Haack imponerede
Dermed var søndagens 
kamp mod Søhøjlandet 
uden betydning for slut-
spilspladsen, men Vesteg-
nen fi k alligevel rejst sig 
med en sikker sejr på 5-1

Især 16-årige Sebastian 
Haack imponerede med to 
sejre i første parkryds med 

sejre over to stærke sven-
ske spillere.

Efter de to kampe i Jyl-
land glædede Vestegnens 
coach, Preben Larsen, sig 
især over, at slutspilsplad-
sen var i hus: 

- Vi er rigtig glade for, 
at vi har kvalifi ceret os til 
slutspillet for andet år i 
træk. Vi ved endnu ikke, 
hvem vi skal møde i kvart-
fi nalerne, men modstanden 
bliver helt sikkert hård. 
Slutspilskampene er virke-
lig nogen, som er med til at 
udvikle spillerne, så vi ser 
virkelig frem til slutspillet 
runder coachen af.

Kvartfi nalerne i Stiga 
Divisionen afvikles bedst 
af tre kampe i første halv-
del af marts. 

jh

Batfællesskab
klar til slutspillet
Vestegnen Bordtennis nr. 6 i Stiga Divisionen

Karate: Ishøj havde fi re 
kæmpere på landsholdet 
ved U 21 EM i Serbien, 
hvor de alle gjorde en 
god indsats.

Christian Olsen havde 
store forhåbninger for sin 
EM deltagelse, og han vandt 
første kamp, men tabte den 
anden. Han sluttede i top 
16 i kumite drenge op til 61 
kg.

Anis Maatoug tabte før-
ste kamp for mænd op til 76 

kg, kom i opsamling, men 
tabte også her.

Timmi Pedersen kom i 
top 8 i kumite kadet op til 
57 kg.

Katrine L. Pedersen tab-
te første kamp til en græ-
ker, som senere vandt guld. 
Hun kom i opsamling om 
bronze og vandt den første 
kamp, men tabte den tredje 
kamp for hård kontakt. 
Hun kom i top 8 og kunne 
konstatere, at medaljeplad-

serne er inden for række-
vidde.

- Det var en rigtig god tur 
til Serbien, en oplevelse for 
både deltagere og meddrej-
sende forældre. Kæmperne 
fandt ud af, at træning 
og atter træning er vejen 
frem, naturligvis kombine-
ret med mental træning, 
spark, hurtighed og opbak-
ning fra klub og forældre, 
fortæller Birgitte Pedersen 
fra Ishøj Karateklub. 

Træning vejen frem
for unge kæmpere
God indsats af fi re kæmpere fra Ishøj Karate ved 
EM i Serbien
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