onsdag den 20. maj 2015

BIF vinder
over Silkeborg

Flot sæsonafslutning
for Brøndby
Bordtennis Club
Brøndby Bordtennis
Club afsluttede en flot
sæson med deltagelse i DM for ungdom
der blev afholdt i
Hillerød
BORDTENNIS. Det blev

samlet til 13 medaljer, fordelt på en guld, ﬁre sølv og
otte bronzemedaljer. I alt
deltog 13 spillere fra elitesamarbejdet mellem Brøndby og Greve bordtennis club.
I første runde af Junior
mix double skulle Karoline
Petersen og Jesper Ravn møde 3. seedede Jeppe Spottog
og Tone Juhl, som var klare
favoritter. De vandt da også
første sæt før Karoline og
Jesper fandt ud af, hvordan
de skulle spille.
Med gode råd fra coach
Saro Zanazanian ﬁk de

vendt 0-1 til 2-1 i to tætte
sæt.
Taktikken holdt ikke
helt i fjerde sæt og derfor
måtte coachen lave om på
den til afgørende sæt. Det
gjorde han helt perfekt og
Karoline og Jesper vandt det
afgørende sæt og billetten til
semiﬁnalen.
Her mødte de førsteseedede Nikoline Koefoed
og Rasmus Mikkelsen, og
havde sætbold i første sæt,
som de misbrugte. I andet
stod de i deres dårlige opstilling og var ikke lige så tæt på
som i første sæt.
Det var de til gengæld i
tredje sæt, hvor de var med
helt op til de sidste par bolde.
Et ærgerligt 3-0-nederlag i
en ﬂot spillet double men
ﬂotte bronze medaljer var
resultatet.

Damerne også med
I Dame Junior Double havde

klubben to hold med, som
skulle møde hinanden i
semiﬁnalen, og vi var derfor sikre på at få mindst en
bronze- og sølvmedalje med
hjem. Spørgsmålet var bare
hvem af de to, som skulle
kæmpe om guldmedaljen.
Det ene hold bestod af
Anisha Iyer og Louise Jakobsen, mens det andet bestod
af Alberte Holck Christensen og Karoline Petersen.
Sidstnævnte endte med at
løbe af med sejren i semiﬁnalen, og skulle i ﬁnalen
skulle de møde Sophie Walløe (Brønshøj) og Nikoline
Koefoed (Hasle), der ligger nr. 2 og 3 på juniorranglisten. En meget svær
modstander, der viste sig
at blive for svær. Selvom pigerne spillede en fantastisk
double, var der ikke meget
at stille op over for de topseedede.
I Yngre Drenge Double

Silkeborg blev
slået 2-0 på
Brøndby Stadion
i weekenden

ved at score til 3-0. Men den
energi og aggressivitet synes
jeg ikke, at vi bringer nok af,
og det er jeg irriteret over, at
vi ikke gør siger han.

FODBOLD. Én god halv-

Karoline Petersen og Jesper Ravn. Foto: Brøndby Bordtennis Club.
spillede Mikkel Emborg
sammen med sin sædvanlige makker fra Hillerød,
Daniel Simonsen. Drengene gik hele vejen og tabte
ikke i nogen kampe mere
end et sæt og sikrede dermed
guldet. I single mødte Mik-

kel sin doublemakker i ﬁnalen, men her træk Daniel
det længste strå, og Mikkel
ﬁk dermed både en guld- og
en sølvmedalje med hjem.
De øvrige medaljetagere
var Kamilla Petersen med
en sølv i Pige double, Bron-

ze til Christian Brüsch og
Michael Ryding, og Anisha
supplerede sin medalje fra
Junior double med bronze
i både Junior og U21 single.

MO

leg var, hvad det blev til for
Brøndby i Silkeborg, mener
træner Thomas Frank efter
2-0-sejren mod Superligaens bundprop. Det skriver
dr.dk. - Der var simpelthen
for stor kvalitetsforskel på
den indsats, som gæsterne
leverede før og efter pausen,
lyder hans kritik.
- Jeg var tilfreds med sejren, de tre point og endnu et
clean sheet. I første halvleg
synes jeg egentlig, at vi gør
mange ting godt og får scoret
et par ﬂotte mål, og vi har
endda chancer til mere.
- Anden halvleg er jeg
utilfreds med. Vi snakker
om i pausen, at vi skal ud
og angribe hver enkelt lille
situation, og det er de første 10 - 15 minutter, hvor
vi skal ud og dræbe kampen

<ŽŶƐĞƌǀĂƟǀ
fornyelse
Stem personligt på:

RASMUS
JARLOV

- en af de unge der
ƐŬĂůƐŝŬƌĞĨƌĞŵƟĚĞŶ
Venlig hilsen
Kai Dige Bach

BRØNDBY KOMMUNE
INFORMERER
FREMTIDENS HANDICAPPOLITIK
I BRØNDBY KOMMUNE

Brøndby Taekwondo Klub har været til stævne i Berlin, og det gik godt for kæmperne
fra den nye klub. Foto: Brøndby Taekwondo Klub

Brøndby Taekwondo Klub
vandt medaljer i Berlin
For fire måneder siden
blev Brøndby
Taekwondo Klub
grundlagt. Nu har
klubben vundet
medaljer i Berlin
SPORT. Brøndby taekwondo

har eksisteret siden den 11.
januar og var i weekenden
den 8. til 10. maj for første

gang til et stort internationalt stævne i Berlin. Til
stævnet havde klubben syv
kæmpere med og klubben
tog ﬁre pokaler med hjem,
tre bronze og en Guld.
Adam Jacobsen, Mahtab
Rostami vandt og Oliver
Dalsberg vandt alle bronze,
mens Ismail Jacobsen vandt
guld. Desuden var Maliha Rasool, Alma Skaarup
og Marcus Tolentino også i
kamp.

Alle kæmpere viste god gejst
og kæmpede ﬂot, syntes træner Josef Jacobsen, som er
meget over sine elever.
HLA

Borgermøde den 11. juni 2015 kl. 16.30 til 19.30
Cafétinen på Langbjerg, Tybjergparken 2,
2660 Brøndby Strand

I Pigehuset (nyt)
Tybjergpark 1, 2660 Brøndby Strand
Mandage kl. 15-18,
tlf. 61 12 86 60



I Familiehuset
Horsedammen 42, 2605, Brøndby
Tirsdage kl. 15-18
tlf. 20 37 63 84.

Kom og giv dit bud på Brøndbys nye Handicappolitik

Åben for alle familier/forældre med børn.

- Hvordan kan vi styrke indsatsen for mennesker med
handicap eller psykiske lidelser i Brøndby?
Der vil blive serveret kaffe/the og en sandwich undervejs.

Tilmelding senest den 4. juni til:
Louise Svarre Jakobsen på losja@brondby.dk eller
på tlf. 4328 2528.

Kontakt kommunens rygestopvejleder
Skriv til kommunens rygestopvejleder på email:
MDGDL#EURQGE\GN+XQNDQKM OSHGLJPHGDW¿QGH
et passende tilbud, hvis du ønsker at kvitte
cigaretterne og vedligeholde dit rygestop.

249,Royal Canin
Medium Adult eller
Maxi Junior, 10 kg

399,SPAR 160,-

Hill’s Optimal Care 10 kg
Vælg mellem Kylling, Tun,
Kanin eller Lam.

Besøg af Inges Kattehjem i Maxi Zoo Glostrup
lørdag den 23. maj kl. 11-14
Læs mere om dette samt ﬂere arrangementer på www.maxizoo.dk/butikker

Maxi Zoo Glostrup, Hermods Allé 11, 2600 Glostrup
Tilbuddene gælder fra tirs. d. 19. maj til og med lør. d. 23. maj i butikken. OBS! gælder i webshoppen til søn. d. 24. maj

Vi tager forbehold for udsolgte og ikke fremkomne varer samt for trykfejl.

Hill’s Adult
Sterilised
Kylling, 8 kg

10 kg

Du kan møde op eller ringe på AFR´s mobiltelefon.
AFR er lukket i skolernes ferier.

KIG FORBI HJÆLPEMIDDELDEPOTET
HVER ONSDAG KL. 10.00 - 14.30
Brøndby Kommunes Hjælpemiddeldepot, Kvikskranken, holder åbent hver onsdag
kl. 10.00 - 14.30.
Du kan komme uden forudgående aftale og møde en ergoterapeut, som kan vejlede dig
om forskellige typer hjælpemidler.

Kontakt STOPLINIEN

Reparation af hjælpemidler
Har du brug for mindre reparationer af et hjælpemiddel har Hjælpemiddeldepotets teknikere åbent hus på samme adresse hver torsdag fra kl. 16.00 - 17.00.

Du skal sørge for, at din digitale postkasse bliver tjekket på lige fod med din almindelige postkasse. Så går
du ikke glip af vigtige meddelelser.

SPAR 160,-

Læs evt. mere på: www.brondby.dk/afr

Mindre hjælpemidler kan evt. afprøves og bevilges ved henvendelsen. Du kan se et
udvalg af husholdnings-hjælpemidler, som dog ikke kan bevilges, men der kan gives
vejledning til indkøb.

Brug for hjælp til Digital Post?

8 kg

I den anonyme familie rådgivning, AFR kan du få hjælp til at
afklare problemstillinger i familien, bekymringer om børn og
unge, udfordringer i forældrerollen og i parforhold m.m.,
og du kan få et godt råd.

Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om dagen, har
du også mulighed for at få tilskud til nikotinerstatningsprodukter.

Ring til tlf.: 8031 3131 eller SMS ’rygestop’ til 1231
– så bliver du ringet op. Hos STOPLINIEN sidder
der også professionelle rygestopvejledere klar til at
hjælpe dig.

SPAR 200,-

Vi tilbyder en professionel rådgivning - uden at du/I bliver
registreret.
Alle er velkomne.

FÅ GRATIS HJÆLP TIL RYGESTOP

10 kg

Nu tilbydes der Anonym Familie Rådgivning to steder i Brøndby:


Alle er velkomne.

Brøndby Taekwondo Klub
har fået over 60 elever på
ﬁre måneder.

ANONYM FAMILIE RÅDGIVNING I BRØNDBY

Brøndbys borgmester Ib Terp og Handicaprådet
inviterer til dialog:

FAKTA

339,-

7

Hvis du har en e-mailadresse eller et
mobilnummer, kan du opgive dem på
borger.dk eller e-boks.dk. Så får du
automatisk besked, når der er ny Digital Post til dig.
Er du i tvivl om hvordan du bruger Digital Post, kan
du altid få hjælp i Borgerservice på Rådhuset eller i
Kulturhusene Kilden og Brønden samt på Brøndbyvester Bibliotek.

Transport til Hjælpemiddeldepotet
Adressen er Hjælpemiddeldepotet, Horsedammen 36 C. (ved siden af Træningscenter
Brøndby). Du kommer til Horsedammen med bus 13 og 130 til Højstens Boulevard (+
FDPHWHUVJnWXU HOOHUGXNDQEUXJH)OH[WXU6HPHUHSnZZZEURQGE\GNÀH[WXU
Har du spørgsmål kan afdelingen kontaktes på email: visitationen@brondby.dk eller du
kan ringe på tlf. 4328 3947 onsdage fra kl. 9.00 - 10.00.

PLANER I HØRING ANNONCERES DIGITALT
Husk at Brøndby Kommune annoncerer planer i høring (lokalplaner, kommuneplan, landzoneafgørelser mv.) på hjemmesiden brondby.dk.
Sådan abonnerer du på planer i høring
Du kan få tilsendt en e-mail, så snart en plan kommer i høring. Du skal blot tilmelde dig
vores abonnementsordning på hjemmesiden www.brondby.dk/abonner.
Selvom du tidligere har været tilmeldt skal vi bede dig gøre det igen. Brøndby Kommune har nemlig fået nyt abonnementsmodul i forbindelse med den nye hjemmeside.

