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Fodbold: Mike Jensen, 
der længe var ude i ef-

teråret med en skade, er 
tilbage fuldstændig fi t 

for Brøndby.
Den dygtige midtbane-

spiller måtte sidde fi re må-
neder på sidelinjen efter en 
skade i kampen mod Hor-
sens sidst i juli.

Han gjorde comeback, da 
Brøndby i december spil-
lede 1-1 mod Køge.

Da Brøndby indledte træ-
ningen efter ferien var den 
løbestærke midtbanespill-
ler blandt dem, der var i 
bedst form.
Brøndbyspillerne blev ved 

træningen budt velkommen 
med en såkaldt yoyo-test, 
hvor ferieformen skulle 
vurderes.

- Nu har vi endnu ikke 
fået analyseret resultater-
ne til bunds, men umiddel-
bart - set i forhold til testen 
i november, som var under 
samme forhold - så er den 
gennemsnitlige længde, 
som spillerne har løbet, 
en god bid længere denne 
gang.

- Det indikerer, at de har 

været fl ittige i ferien, og det 
er selvfølgelig fi nt. Men det 
er også nødvendigt, hvis vi 
skal have formen derhen, 
hvor vi gerne vil have den, 
inden vi går i gang med 
turneringen igen, sagde 
fysisk træner Ahron Thode 
bagefter til Brondby.com.
Han oplyste samtidig, at de 
fi re bedste løbere i testen 
var Mike Jensen, Jens Lar-
sen, Alexander Green og 
Mathias Gehrt.

Fysioterapeut Peter 

Scmidt oplyste, at stort set 
alle spillere var skadesfri.

Mike Jensen, Dennis 
Rommedahl, Norouzi og 
Femi er deres problemer fra 
efteråret kvit, sagde Peter 
Schmidt til Brondby.com.

Kun Oke Akpoveta er 
stadig langtidsskadet og 
dermed ikke med på træ-
ningslejren her i januar i 
Spanien. 

jh

Sport

Lad solen tjene penge til dig! 
Med de nuværende energipriser og beskatningsregler er etablering af solcelleanlæg særdeles attraktivt 
– for såvel private som for institutioner. Et installeret solcelleanlæg vil med aktuelle beskatningsregler medføre 
positiv likviditet – penge lige ”i lommen”

FAKTA OM SOLCELLER
 Solceller er støjfrie og forurener ikke 
 Solceller har ingen bevægelige dele 
 CO2 neutral energikilde 
 10 m2 solceller sparer naturen for ca. 500 kg. 

    CO2 om året 
 Solceller producerer strøm i dagtimerne, 

    hvor behovet er størst 
 Solceller har lang levetid, er robuste og driftssikre 
 Lave vedligeholdelsesomkostninger 
 Fast pris på solcellestrøm i lang fremtidig periode

EGEN IMPORT AF SOLCELLER OG INVERTERE
 Høj kvalitet og konkurrencedygtige priser
 Total installation eller ”byg selv”

3 kW anlæg
Kr. 68.000,- komplet monteret 
Kr. 51.000,- ekskl. montage

Et 3 kW anlæg producerer 
ca. 2.800 kWh/år ved optimal placering 

Åbent hus
lørdag 14. januar
søndag 15. januar

kl. 11-15

6 kW anlæg
Kr. 116.000,- komplet monteret 
Kr. 93.000,- ekskl. montage

Et 6 kW anlæg producerer 
ca. 5.600 kWh/år ved optimal placering 

øre

anlæg
000,- komplet monteret 
00,- ekskl. montage

æg producerer
Wh/år ved optimal placering 

Vi har fået “solstik” og tilbyder
kr. 5.000,- 

i rabat
i forbindelse med åbent hus
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Rådhuset
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Telefon 4797 4000
kommune@vallensbaek.dk
www.vallensbaek.dk

Ekspeditionstid:
 mandag-onsdag   8.30-14.00  
 torsdag               8.30-18.00
 fredag               10.00-12.00

Teknik- og Miljøs vagtordning
uden for normal  arbejdstid på tlf.: 43 73 26 31

Unge møder virksomheder
Er du ung og søger du job eller praktik-
plads? 

Så hop med på bussen, når Dong Energy/
Avedøreværket og Coop Danmark inviterer 
interesserede unge indenfor til en rundvis-
ning og en snak.

Virksomhedsbesøgene foregår fredag 
den 13. januar, kl. 9-13. Bussen afgår fra 
Jobcentret, Vallensbæk Stationstorv 100, 
Vallensbæk. Tilmelding nødvendig til Hen-
ning Thomsen, tlf. 47 97 44 52, Jobcenter 
Vallensbæk.  

’Unge møder virksomheder’-kampagnen 
arrangeres i samarbejde med Jobcenter 
Vallensbæk og Beskæftigelsesregionen Ho-
vedstaden og Sjælland.

Brøndbyspiller atter helt fi t
Brøndbytruppen er stort set skadesfri

Bordtennis: Mestrene 
fra Roskilde var for 
stærke for Vestegnen, da 
roskildenserne gæstede 
Greve Idræts Center.

Vestegnen var på forhånd 
ramt af skader, så Roskil-
des favoritværdighed var 
endnu større end sædvan-
ligt. Roskilde har fortsat 
de to tidligere danske euro-
pamestre Allan Bentsen 
og Finn Tugwell, og inden 
denne sæson forstærkede de 
sig med Gao Fan, som i sid-
ste sæson var Vestegnens 

mest vindende. I den første 
kamp kom Vestegnens Li-
ang Yonghui godt fra start 
mod Finn Tugwell og vandt 
første sæt med 11-7, men 
derefter stod der Tugwell 
på resten af kampen, og 
Roskildespillerne vandt 3-
1. På bordet ved siden af 
pressede Vestegnens Adam 
Andersson Gao Fan ud i fem 
sæt, men i det afgørende 
sæt var der ingen tvivl om 
sejren, da Gao Fan vandt 
11-0. De to næste singler 
gik også til Roskilde, da Al-

lan Bentsen vandt 3-0 over 
Henrik Sterner, og Claus 
Skov Nielsen vandt 3-0 over 
Peter Sterner. Efter pausen 
spillede Vestegnens Henrik 
Sterner fremragende mod 
Finn Tugwell, men kampen 
blev ikke spillet til ende, da 
Liang Yonghui samtidig 
tabte 0-3 til Allan Bentsen, 
så Roskilde sikrede sig den 
samlede sejr med 5-0.  

Efter kampen var Vesteg-
nens coach Allan Hansen 
fattet trods nederlaget: 

- Vi havde Henrik Ster-

ner og Peter Sterner, som 
normalt spiller på vores 
hold i 1. division, med for 
første gang i denne sæson, 
og deres indsats var god-
kendt – især Henrik gjorde 
det rigtig godt mod Finn 
Tugwell. Det er et noget hø-
jere niveau, end de er vant 
til. Liang var ikke helt på 
toppen i dag og var ikke 
rigtig tæt på i sine kampe. 
Men Roskilde er et bedre 
hold, så vi kan ikke tillade 
os at bruge lang tid på at 
være skuffede. jh 

Mestrene for stærke
Vestegnen Bordtennis tabte hjemme mod Roskilde
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