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Svært for Greve i sidste kamp

Sport

Foræringer af Greve ved 3-3 mod BSF i Ballerup
Fodbold: Det må være
godt, der nu er pause for
Greves DS-hold.
Greve imponerede på ingen måde, da årets sidste
kamp blev spillet mod BSF
i Ballerup Idrætspark, hvor

slutfacit blev 3-3 efter 3-1
ved pausen.
Hjemmeholdet bragte sig
foran 2-0 efter rene foræringer af et Grevemandskab,
der ikke virkede klar fra
start.

Midtvejs i 1. halvleg reducerede Christian Larsson til
1-3.
Efter pausen sad Greve på
det meste af spillet uden at
komme til de store chancer,
og der skulle et straffespark

til for at få scoret. Det sørgede
Patrick Jensen for via indersiden af stolpen.
Først i overtiden udlignede samme Patrick Jensen til
3-3.

Greve har nu pause inden pokalopgøret mod FCK
venter. Tid og sted er endnu
ikke offentliggjort.
Greve over v i nt rer på
1. pladsen, et point foran
Tårnby og to foran KFUM

Roskilde. Næste kamp er 28.
marts 2015 ude mod B 1903.
jh

Positivt år for Mosede
Fodbold: Det har været
et særdeles positivt år for
Mosede Boldklub.
Det konstaterede formanden Jan Sørensen, da
klubben holdt en velbesøgt
afslutningsfest.
- Vores førstehold rykkede
i foråret op i serie 3, og da efterårssæsonen var slut, lå de
i top 2 med store muligheder
for oprykning til serie 2.
Jan Sørensen kommer
herefter ind på topopgøret
midt i oktober mod FC Ishøj:
- Efter et overfald på en
af vore spillere, stoppede vi,
fordi vi frygtede for vores
sikkerhed. DBU/SBU har nu
taget en uforståelig beslutning, at vi ikke kan rykke op
i denne sæson, når vi ikke
ønskede at spille de sidste
fem minutter færdig. Den
dom vil vi naturligvis anke.
Fristen udløber 10. november, hvorefter vores anke
skal behandles. Desværre
tror jeg ikke på særligt posi-

tivt svar, da historien viser,
at stort set alle anker ikke
ændrer ved en dom taget af
DBU/SBU, lyder det fra Jan
Sørensen. Klubbens Oldboys
sluttede på en flot 4 plads og
veteran 7 fik knebet sig op
på en 5 plads. Både senior 2
og veteran 11 sluttede i den
nederste halvdel af tabellen
Ved afslutningsfesten blev
Keld Kastrup kåret som
årets MBK’er.
Årets spiller på senior 1
blev Brian Godtfredsen.
Årets f ighter: senior 1
Danni Pedersen, senior 2
Rune Jensen, oldboys And reas Heing,vetera n 11
Bjarne Neimi og veteran 7
Claus Eskebæk.
Årets Kammerat: senior 1
Lars Østli, senior 2 Casper
Greve, oldboys Brian Bertelsen, veteran 11 Javiar Miranda og veteran 7 Krølle.
jh

Stolte deltagere med deres
velfortjente diplomer. Foto:
Badminton dk.

Badminton er toppen
Forældre inddraget i vellykket arrangement i klubberne Greve, Havdrup,
Karlslunde, Solrød og Tune
Badminton: Både de deltagende børn og forældre
fik stort udbytte af et arrangement i Karlslunde.
Badminton på Toppen hed
arrangementet, og det dækker over mange ting: diplom-

3-i-1 KULTURAFTEN PÅ MØLLEN
TORSDAG DEN 20. NOV. KL. 17-20
Foredrag af Mattias Tesfaye
Koncert med Møllens Musik & Performancelinje
Lækker aftensmad lavet af Møllens Køkkenlinje

- Det er en rigtig god måde
at få børnene i gang med at
spille turnering på, og få
inddraget forældrene. Vi
glæder os allerede til næste omgang ”Badminton På
Toppen” i Havdrup lørdag
d. 29. november. Og jeg er
helt enig i at Badminton er
Toppen, siger Ungdomsformand Brian Westergaard
fra Karlslunde til badminton dk.
jh

Vestegnen Bordtennis tabte 0-5 til OB

Støt din teenager i det svære uddannelsesvalg

Hvis du er forælder til en teenager, vil vi gerne invitere dig til en
spændende kulturaften, hvor du får inspiration til, hvordan du
støtter din teenager i det svære uddannelsesvalg.
Din søn/datter er naturligvis også meget velkommen.
Med et foredrag af Mattias Tesfaye, får du på en humoristisk
måde viden om det fremtidige arbejdsmarked samt større
bevidsthed om, hvordan vi ofte, uden selv at være bevidste om
det, præger den unges uddannelsesvalg. Ifølge Mattias Tesfaye
handler det om, at vi anerkender værdien af ”kloge hænder” og
nedbryder den skarpe opdeling af praktisk kunnen og teoretisk
viden.
Mattias Tesfaye er murer, folketingskandidat på Vestegnen
for Socialdemokraterne og bestyrelsesmedlem på
Produktionsskolen Møllen.
Gå ikke glip af denne inspirerende og hyggelige kulturaften på Møllen, hvor du udover et
foredrag også får en koncert af Møllens Musik & Performancelinje, kaffe og kage. Som en ekstra
november gevinst slipper du oven i købet for at tænke på aftensmad. Mad kan købes for 25 kr.
og sodavand for 5 kr., så husk kontanter.
Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig.
Du har mulighed for at blive kørt i bus fra Ishøj Station til Møllen og retur - afgang kl. 16.45 fra
Ishøj Station og tilbage kl. 20.00.

Vi glæder os til at se jer-

pause med kaffe, frugt, saft
og kage i pausen. Der var
mange meget tætte kampe
– og det var godt at se hvor
meget der blev kæmpet.
Både trænere og forældre
kunne se en udvikling fra
den første kamp og frem hos
mange af spillerne.
Det var en gang ret trætte
børn der modtog deres velfortjente diplomer, men de
havde dog lige kræfter til at
få taget et fjolle-billede.

Batspillere chanceløse

”Kloge Hænder - det er bedre med et stort kørekort, end en lille studentereksamen”

Tilmelding skal ske på mail til info@ps-m.dk senest fredag den 14. november 2014.
Husk at skrive navn, mobilnummer og om du vil køre med bussen på tilmeldingen.

turnering for begyndere,
information for forældre, aktive børn samt sjov og hygge.
I Karlslunde deltog udover Karlslunde klubberne
Greve, Havdrup, Solrød og
Tune.
Børnene spillede mellem
8-10 kampe på tid – 7 min.
pr. kamp – og forældrene
deltog på sidelinjen med tæller- og pulje-leder opgaver.
Der blev spillet i puljer i
to omgange – afbrudt af en

Bordtennis: Holdfællesskabet Vestegnen kunne
ikke stille meget op mod
OB.
Vest eg nen, der havde
hjemmebane i Greve Idrætscenter, tabte 0-5 til et klart
bedre OB-mandskab, som

dagen forinden havde givet mestrene Roskilde tæt
kamp.
I Greve var det kun i den
første kamp, Fan Gao mod
Morten Hyrup, at der var
lidt spænding, men fynboen
vandt til sidst i fem sæt.

Vestegnen, der ligger i
bunden af Stigadivisionen,
har næste hjemmekamp 13.
december kl. 11.00 mod Virum.
jh

Greve gav knockout
til modstanderne
Overbevisende 5-1 sejr i Værløse

Pilemøllevej 90
2635 Ishøj
Mail: info@ps-m.dk
Tlf.: 43991907
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Badminton: Greve havde
en forrygende uge med to
spillerunder.
Først vandt holdet hjemme i Golden Set 4-3 over
Skovshoved, hvorefter holdet tog til Værløse og vandt
overbevisende 5-1.
Greve var forhåndsfavoritter, men flere kampe var
spået stor jævnbyrdighed

Hjemmeholdets forhåbninger om point led skibbrud i mixeddoublen, hvor
Greve overraskende vandt.
- Da vi vandt den kamp,
så det rigtig godt ud for os.
Isabella og Mikkel spillede
helt vildt godt, lød det fra
Joachim Persson.
Greve måtte bytte om på
herresinglerne, da Joachim

Persson lå højere placeret på
ranglisten end Ka Long NG.
Greve er på 5.pladsen med
11 point. Greve skal 27. november ude møde AB Aarhus og har Vendsyssel hjemme 8. december. Lokalbraget
Solrød-Greve er 11. december i Solrød Idræts Center.
jh

