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Bordtennis:  Fællles-
skabet Vestegnen kom 
hurtigt tilbage i det 
fi ne selskab.

Vestegnen  er såle-
des atter i Elitedivisio-
nen  efter weekendens 
kvalifi kations spil.

lørdagens første kamp 
mod Nørreå var helt lige 
efter fi re kampe, Gao Fan 
vandt nemt sine to  kampe 
Jesper Dahl og Mikkel 
Klint tabte deres første, 
Jesper skulle derfor spil-
le afgørende kamp mod 

deres bedste Erik Åman, 
Jesper fik hurtigt lullet 
Erik i søvn med sit lang-
somme spil og vandt sik-
kert 3-0.

Anden kamp mod Søhøj-
landet skulle Vestegnen 
bare vinde to singler for 
at komme videre til afgø-
rende kamp om søndagen, 
Mikkel tabte hurtigt den 
første til deres 1. mand, 
Gao startede lidt nervøst, 
men fik hevet en 3-2 sejr 
hjem, derefter kunne Jes-
per igen afgøre kampen 

mod deres 3. mand Claus 
Larsen, Jesper blev lidt 
stresset af, at Claus spil-
ler på samme måde som 
han selv, så det blev nogle 
lange dueller, hvor Jesper 
tit lavede nemme fejl, nede 
8-10 i 5 sæt reddede jesper 
nogle gode bolde og vandt 
kampen, derefter opgav 
Søhøjlandet, da de ikke 
kunne gå videre.

Finalen
Søndagens f inale mod 
Amager blev lige så tæt 
som forventet, Gao vin-
der hurtigt over Tobias 
Rasmussen 3-1, Ligeså 
 hurtigt taber Mikkel til 
deres bedste Mats San-
dell, Jesper som ikke har 
tabt til Kasper Ras mussen 
før gjorde også kort proces 
og vandt 3-0, den afgøren-
de kamp mellem Gao og 
Mats var mere spændende 
ind som så, Gao nede 0-2 
og med match bold vinder 
han 3 sæt 18-16 og for styr 
på sit spil og vinder de næ-
ste to sæt og dermed kam-
pen.
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Fællesskab atter i 
Elitedivisionen
Vestegnen Bordtennis vandt kvalifi kationsspillet

Jesper Dahl fra Vestegnen Bordtenniś  bedste hold, som 
atter er i Elitedivisionen.

Motion: Så er det med at 
finde løbeskoene frem 
igen.

Mandag 31. marts kl. 
18.00 har Solrød Atletik og 
Motion sæsonstart.

Interesserede mødes i Sol-
rød Idrætscenter, hvor klub-
ben efter træningen giver 
kaffe/the, og deltagerne kan 
få en snak med bestyrelsen.

- Uanset om du er ny eller 
erfaren løber, stav gænger 
eller powerwalker, vil vi 

 sammensætte hold, som 
passer til dit niveau. Er dit 
mål f.eks. at kunne gennem-
føre Solrødløbet i august og 
Eremitageløbet i oktober, så 
har vi trænere, der kan give 
dig den rettye vejledning, 
oplyser bestyrelsen.

Klubben har træning hver 
mandag kl. 18.00 og onsdag 
kl. 19.00, hvortil kommer 
søndag kl. 9.00 for dem, som 
vil løbe lidt længere ruter.

K lubben har adgang 

til Solrød Idrætscenters 
motions rum hver onsdag 
 aften kl. 20.00. 

Der er mulighed for bad 
og omklædning i Idrætscen-
teret
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Find løbeskoene frem 
i Solrød
Sæsonstart i Solrød Atletik og Motion mandag 31. 
marts

Volleyball: Ishøj har igen  
stået for et velgennem-
ført ungdomsstævne.

Der var tryk på i Ishøj 
Idrætscenter, da hele 62 hold 
fra Sjælland og Fyn unge 
kom på besøg for at spille 
volley en hel weekend. For 
10. år i træk var Ishøj  Volley 
vært for klubbens eget store 
stævne i kidsvolley og teen-
volley, som er volleyball på 
lille bane med tre eller fi re 
spillere.

De 62 hold spillede i alle 
tre haller på i alt 15 baner. 
Samtidig stod frivillige i 
skolekøkkenet på Vejlebro-
skolen og forberedte be-
spisning af de 350 deltagere.

Stor opbakning
- Vi glæder os over den store 
opbakning fra de deltagen-
de klubber. Og vi glæder os 
over den store opbakning 
internt i klubben, hvor rig-
tig mange forældre har givet 

en hånd med, blandt andet 
til madlavningen, siger for-
mand Sohaib Ali.

Sportsligt løb arrangør-
klubben i år kun af med 
en enkelt sejr i stævnets 
12 rækker. Det blev de al-
leryngste i kidsvolley level 1.

- Til gengæld kan vi glæ-
de os over mange roser fra 
de deltagende klubber til 
hele arrangementet, siger 
 formanden. 
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Succesfuldt stævne
62 hold til ungdomsstævne i Ishøj

Vil du høre hvorfor? Kom til Åbent Hus hos 
HMN, Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg. 
Du kan møde os den 1. april 2014. Fra kl. 9-17

Samarbejdspartner:

Er dit 
naturgasfyr
15 år 
gammelt?

Åbent hus
hos HMN

Skift til et nyt grønt fra Geminox
og spar penge. Hver dag du venter 
koster dig penge!

”Implantatbehandlinger er 

-
plicerede behandlinger 

-
handlingen fra implantat 

Forum Tandlæge- & Implantatcenter

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.tandimplantatcenter.dk

Gratis parkering i gården. 
Kun et minut til Forum metrostation.

• Fine tænder, der sidder fast.
• Proteser, der ikke løsner sig.
• Parodontosebehandling med laser.
• Smertefri behandling.
• Almen tandbehandling.

Tandproblemer - gør noget ved det nu!
Ring og bestil tid nu på 383 44 222

Gratis Info-møde

Tirsdag, den 12. 6. 

kl. 19.00 - 21.00

Gavekort til digital 

røntgenoptagelse!

TILMELDING
383 44 222 

mail@forumtand.dk
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Gratis Info-møde

Tirsdag, den 8.4.

kl. 19.00 - 21.00

Gavekort til digital 

røntgenoptagelse!
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