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Batfællesskab i oprykningsspil
Vestegnens Bordtennis kan atter komme i Ligaen
Bordtennis: Vestegnens
Bordtennis med spillere
fra Greve, Brøndby og Albertslund kvalificerede
sig overrraskende let til
kvalspillet til ligaen med
klar 8-2-sejr over Holme
Olstrup, der går sammen
med Næstved. Juniorerne er klar til DM-slutspillet.
Vestegnens BTK lig med
holdfællesskabet på eliteplan for bordtennisklubberne i Greve, Brøndby og
Albertslund sikrede sig i
weekenden plads i oprykningsspillet til ligaen fra 1.
division øst.
Men det skete på en noget
uventet måde, idet nærmeste konkurrent om pladsen
til oprykningsspillet, Holme
Olstrup, valgte at udeblive
fra sin kamp mod Virum,
der dermed vandt 8-0, samt
stillede i meget svækket
formation til kampen mod
Vestegnen, som ubesværet
kunne sikre sig sejren på
8-2. Lørdag spillede Vestegnen 7-7 mod Hillerød.

Efter weekendens kampe
ligger Vestegnen som nummer tre. Kun to hold går i
oprykningsspillet, men da
nummer to fra Virum og
nummer fire fra Roskilde
er lukket for oprykning,
da klubberne allerede er
repræsenteret i ligaen, så
er Vestegnen klar til kampen om avancement med
topholdet fra østdivisionen
Amager. Øvrige hold i oprykningsspillet er nummer
et og to fra 1. division vest
samt nummer syv og otte fra
ligaen.
- Der er mange forhold,
der skal tages med i betragtning i oprykningsspillet,
men jeg forventer gode muligheder for Vestegnen, siger
klubbens turneringsansvarlige Preben Larsen.
Vestegnen har tidligere
været i ligaen, men rykkede
ned sidste forår. Nu råder
klubben over 1. divisions
bedste spiller, Fan Gao fra
Greve. I 1. division stilles
der med seks mand, mens
der til oprykningsspillet til

ligaen kun kræves tre mand.
Foruden Fan Gao ventes de
at blive Jesper Dahl og Mikkel Klint fra Brøndby samt
Simon Nilsson fra Albertslund som reserve.
Greves Sebastian Haack
har længe været fast mand
hos Vestegnen, men disciplinære problemer har medført, at klubben har valgt at
se bort fra det unge talent,
der ifølge ledelsen har gjort
det meget vanskeligt for sig
selv blandt andet på baggrund af udeblivelser fra
kampe.
Den aktuelle situation i
toppen af dansk bordtennis
er noget uklar. Som årsag til
Holme Olstrups overraskende tilgang til weekendens
kampe nævner Preben Larsen, at klubben vist nok har
besluttet at gå sammen med
Næstved til den kommende
sæson. KVIK Næstved er
allerede i ligaen, dog på en
udsat bundplads. Yderligere
går der rygter om, at Vedbæk har planer om at trække sig fra ligaen, så mulige

parter i nedrykningsspillet
er usikre.
Inden da mangler Vestegnen en enkelt kamp, nemlig
9. marts mod Virum. Det
opgør er dog uden betydning
for Vestegnens plads i oprykningsspillet.

Juniorerne
Vestegnens junior øst hold
er ligeledes med helt fremme
og kvalificerede sig med sejre lørdag på 8-1 over Team
Egedal og 8-4 over Hillerød til slutspillet om danmarksmesterskabet mod de
to bedst placerede hold fra
vestdivisionen, BBB Brændekilde-Bellinge og Søhøjlandet fra Silkeborg.
Spillerunden blev hårdt
præget af skolernes vinterferie. Topklubben fra Holme
Olstrup ønskede ikke sine
kampe f lyttet, derfor blev
alle planlagte kampe afviklet i FrederiksborgCentret,
hvor f lere af parterne dog
mødte op ramt af afbud.
Det gik især ud over Team
Egedal, der kunne have

Oprejsning til
Solrød-hold
SSB fører nedrykningsspil

Solrøds ligareserver vandt overbevisende 11-2 over Hvidovre
og fører herefter nedrykningsspillet i 1. division. Foto: Erik
Madsen.

Badminton: Det ser godt
ud for Solrøds næstbedste hold i nedrykningsspillet i 1. division.
Da Solrøds 1. divisionshold spillede på udebane
mod KMB blev det til et nederlag på 4-9.
Ligareserverne var derfor
opsatte på at få oprejsning
i en hjemmekamp en sen
mandag aften mod Hvidovre.
Det lykkedes, idet Solrød
vandt en overbevisende sejr
på 11-2, hvilket lover godt
for det videre nedryknings-

Stærk pigeungdom i
Greve Badminton
Greve godt med i 8-nationers turnering
Badminton: Greve råder over en stærk pigeungdom.
På Ligaholdet spiller for
tiden talenterne Irina Andersen, Isabella Nielsen
og Rikke Søby Hansen,
men det er tydeligt, at der
er afløsere på vej.
Da de danske U 15 talenter spillede 8-nationers turnering i Kolding
i vinterferien, var Greve

repræsenteret ved tre ud
af de i alt seks piger på
landsplan, nemlig Michelle Skødstrup, Sofie Nielsen og Amalie Magelund
Krogh.
I holdturneringen var
Danmark suverænt bedst
med finalesejr på 8-1 over
Frankrig.
I den efterfølgende individuelle turnering var
samtlige fem fi naler rent

danske.
M ic hel le Skø d st r up
va ndt double sa mmen
med Sofie Nielsen og blev
nr. tre i single, mens Amalie Magelund Krogh vandt
sølv i double og blev nr.
tre i mixeddouble. Sofie
Nielsen blev også nr. tre i
single.
jh

spil.
Solrød, der fører nedrykningsspillet, skal næste gang møde Gentofte
mandag 10. marts i Solrød
Idrætscenter.
jh

Sport

Førsteholdet i Vestegnens Bordtennis til kampen mod Holme
Olstrup, der blev besejret overbevisende 8-2.Foto: Greve
Bordtennis.
udfordret de to tophold fra
Holme Olstrup og Vestegnen, men måtte se sig besejret 8-3 af Holme Olstrup
foruden som nævnt 8-1 af
Vestegnen.
- Team Egedal manglede
to mand fra deres normale
startopstilling blandt andre
deres bedste, så vi fik nogle
forholdsvis lette sejre, siger

Preben Larsen.
Vestegnens juniorhold udgøres af Sebastian Borel og
Mikkel Emborg fra Greve
samt af Christian Ryding og
Jesper Ravn fra Brøndby.
DM slutspillet afvikles til
april.
jh

Udvikling af
talenter
Fem lokale spillere til German
Junior 2014
Bad m i nt on: L ok ale talenter vil få god
modstand ved stævne
i Berlin.
Badminton Danmark
har udtaget 15 spillere til
German Junior 2014 6.-9.
marts i Berlin, og blandt
disse er fem fra lokalområdet. Fra Solrød er det
Mia Blichfeldt, mens det
fra Greve er Ditte Søby

H a n sen, R i k ke S øby
Hansen, Isabella Nielsen
og Irina Andersen.
German Junior anses
for et vigtigt stævne for
spillernes udvikling, da
flere asiatiske lande deltager med deres bedste
spilere.
Træner på turen er Jonas Lyduch fra Greve.
jh

Trænerkapacitet til
fodboldpiger
Ny, erfaren træner til Solrød FC
Fodbold: S ol rød FC ’s
dame-/pigeafdeling har
fået tilknyttet en erfaren
træner.
Det er Morten Olsson, som
officielt begyndte 1. februar.
- Morten skal træne vores målpiger og er en kæmpe gevinst for både piger og
klubben. Morten har været
tilknyttet Køge målmandsskole og DGI´s målmandskole i Sorø, men har senest
været i Taastrup, hvor han
var tilknyttet 3F-liga holdet.
Han har også trænet herre-

hold i både danmarksserien
og i 2.division og kommer
derfor med kæmpe rutine
og erfaring, siger sportschef
Kim Antonsen,
S ol røds da mesen iorer
træner onsdag kl. 18.30 på
grusbanen.
- Indtil vi er kommet helt
på plads med antallet af piger samt en træner, vil træningen foregå sammen med
U18, siger Kim Antonsen.
jh

Morten Olsson skal træne
Solrød FC’s målpiger

