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SFO i Greve klar til SM
SFO-mesterskab i bordtennis
Bordtennis: Greve Privatskole har den dygtigste SFO.
3 SFO´er (IFK, Damagerskolen og Greve Privatskole)
stillede til start, da der blev
afviklet SFO mesterskab i
bordtennis i Greve Idrætscenter.
Det var en holdturnering,
som skulle spilles med 2
drenge og 2 piger på hvert
hold, alle skulle spille 1
single + 1 mixdouble, hver
SFO stillede med flere hold
så i alt deltog 40 spillere i

turneringen. Først blev der
spillet med indledende kampe og derefter en finalekamp
og en bronze kamp.
I bronze kampen var det 2
hold fra Greve Privat skole,
som mødte hinanden og som
endte 4-2 i en tæt og spændende kamp.
Finalen stod imellem IFK
og Greve Privat skole, drengene fra Greve Privat var
blevet rigtig varme og vandt
sikkert deres kampe, der var
meget mere spænding i pige
kampene som måtte ud i om-

bolde med flere matchbolde
til IFK men det var Greve
Privat som løbe med sejren i
begge kampe og dermed med
sejren i holdkampen, de 2
mixdoubler blev delt og dermed en sejr til Greve Privat
skole med 5-1.
Glæden blev endnu større,
da de fik at vide, at de skulle
spille om sjællandsmesterskaberne for SFO’er i weekenden 8-9 februar i Farum.
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Vinderne ved SFO mesterskabet i bordtennis i Greve.

Rivende udvikling for
Cykelklub i Solrød
Sydkystens Cykelklub bag flere nye tiltag for de unge

Sydkystens Cykelklub i Solrød oplever hastig fremgang blandt unge ryttere og har nu 13 ryttere på 9-14 år. Målet er 20 ryttere i 2014,hvoraf halvdelen gerne skulle have licens.

Cykling Sydkystens Cykelklub i Solrød oplever
hastig fremgang.
- Vi startede en ungdomsafdeling i marts 2013 og har
nu 13 drenge i alderen 9-14
år, hvoraf syv er licensryttere. Målet er her i 2014 at nå
op på 20 børneryttere i alderen 8-16 år, hvoraf halvdelen
gerne skal køre licensløb,
siger Henning Hartvig, ansvarlig for klubbens børneog ungdomsafdeling.
Om planerne for 2014 siger Henning Hartvig:
Vi vil holde tre medaljeløb
i løbet af året og håber, at vi

kan forsvare de medaljer, vi
kørte hjem i 2013.
- Som noget nyt i 2014 vil
alle nye ryttere m/forældre
have mulighed for informationsmøde 1. mandag i hver
måned, ved henvendelse til
trænerne. 1. møde vil blive
holdt den 10/2-2014 kl. 18.30
hos A repa i K arlslunde.
Samme aften vil der være
rytter- og forældremøde kl.
19.00, siger Henning Hartvig og tilføjer: .
- I marts vil der blive
holdt 2 træningslejre for de
unge. Den ene er kun for
medlemmer i klubben, den

anden bliver holdt den 3.
weekend i Næstved.
Yderligere vil der blive
holdt 2-3 sociale arrangementer med de unge, lyder
det fra ungdomsformanden.

Målsætning
Målsætningen i klubben er
denne:
20 ryttere i 2014
10 ryttere med licens
U17 hold i 2016 med 6 ryttere
U19 hold i 2017 med 8 ryttere
3 medaljeløb om året
jh

Nedtur for Tunes 3. divisionshold
Tune Håndbold tabte hjemmekamp i 3. division for herrer
PRØV DEN HOS
Ole Mathiesen Biler
i Taastrup.
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Håndbold: Tunes 3. divisionshold for herrer kom
ud for lidt af en nedtur.
Tunes træner, Tomasz Zilberberg, havde forud for sit
holds to aftenkampe inden
for blot 48 timer sat sig sejre
og så godt som sikkerhed i
rækken som mål.
Det startede også helt fint
med gevinst på 30-27 over
Svendborg, og de positive
vibrationer fortsatte til syv
minutter ind i anden halvleg

af opgøret mod undertippede Lammefjorden i Tune
Idræts center. På det tidspunkt havde hjemmeholdet
skabt sig et tilsyneladende
sikkert forspring på 20-14,
og tilfredsheden begyndte
at brede sig på både bænk og
bane.
Men så nemt skulle det
heller ikke blive. Lammefjorden slog igen. Kombinationen af svigtende medgang for Tunes ellers hidtil

velspillende keeper Kasper
Larsen, store forsvarshuller
til gæsternes meget bevægelige angribere og faldende
dommertække med i alt fem
udvisninger herunder direkte rødt til Christian Lynggaard til værterne mod to til
Lammefjorden inden for de
sidste 23 minutter kostede
for Tune.
Kasper Larsens afløser i
Tune-målet, Frederik Poppelvig, fik frustrationerne

et ekstra gear op, da han
var meget passiv ved Lasse
Villumsen scoring til 26-29.
Frederik Poppelvig spillede
sig dog op med et par store
redninger inden for de sidste
tre hektiske minutter, hvor
Tune nåede op på 28-29 med
to minutter igen.
Slutfasen blev meget rodet
med med hele fi re angrebsskift inden for det sidste minut afsluttende med Jeppe
Villumsen scoring til 28-30

Køge-pige et super talent

to sekunder før tid, hvorefter
stole og papirholdere fik sin
en flyvetur omkring Tunes
bænk, mens Lammefjorden
kunne holde fest over sin
meget overrraskende sejr.
Tune: Kenneth Hansen
5, Jakob Lafrenz 5, Morten
Gudnitz5(2), Nicolas Nielsen
5, Christian Lynggaard 3,
Peter Mygind 2(1), Kristian
Bendixen 2 og Marco Langer 1.
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Sport

9-årige Karoline Ken har store ambitioner

Terminalen Taastrup
Øtoftegårdsvej 2
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 40 45
www.terminalen.dk

Tennis: En ni-årig Køgepige er et af tidens super
talenter.
Karoline Ken, der længe
har præsteret på højt niveau, har senest vundet en
turnering i Køge Tennisklub. Karoline, der har store
ambitioner, træner udover i

Køge også i København og
Karlslunde.
Ved turneringen i U 10 i
Køge vandt Karoline Ken
fem velspillede og veldisponerede kampe uden at afgive
et ene sæt. På vej mod sin finale slog hun Rebecca Munk
Mortensen fra Køge Tennis

Klub, som sluttede på en flot
3 plads.
I finalen skulle Karoline
spille imod Caroline Lindahl
fra Skovshoved som er gået
meget frem de sidste 6 måneder. Karoline levede op
til favorit værdigheden og
vandt sikkert med 6/2.

Frederik Bang Hansen
fra Køge Tennis Klub er et
andet nyt talent, som kun
har spillet turneringstennis
i ½ år. Frederik fik bronze
efter 2 sikre sejre over modstandere som har spillet i
mange år.
Frederik er fremtidens

mand i Køge Tennis – og vil
de næste par år udvikle sig
endnu mere.
jh

