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Solrød FC satser på
fodbold-piger
Solrød og Rishøj starter Team Øst Sjælland 1. august
Fodbold: Et nyt samarbejde om dameseniorer/
piger ser snart dagens
lys.
- Vi har tidligere samarbejdet med både Køge og
Greve, og det har især drejet
sig om elite, men belært af
erfaringerne herfra vil vi nu
satse på bredden sammen
med Rishøj Boldklub, der
har været i samme situation
som os, siger bestyrelsesmedlem Carsten Grønning,
SFC, og tilføjer:
- Samarbejdet begynder
officielt 1. august under navnet Team Øst Sjælland, og
det vil indtil videre dække
årgangene fra U15 til senior. Vi er faktisk allerede

så småt startet på samarbejdet, idet Rishøj gennem
nogen tid har trænet hos os,
lyder det fra Carsten Grønning, der om baggrunden for
samarbejdet bl.a. siger:
- En væsentlig faktor er,
at vi gerne vil sikre, at der
bliver endnu flere spillere i
dame-/pigeafdelingen. Det
er nu engang sjovere at være
20 end blot nogle få til træning, og der skulle gerne
altid være fuldt hold til en
kamp.
SFC’s pigeafdeling har
ligget underdrejet siden ophøret af GS Elite.
- Vi har gennem en periode brugt rigtig meget tid
og mange kræfter på at få

stablet et seniorhold på benet og fastholde den store
årgang 00, så vi igen kunne
få hold i de ældste årgange,
siger Carsten Grønning videre.
D e t h a r ly s n e t i k k e
mindst efter besøget af DBU
Pige Raketten i foråret, som
gav større tilstrømning af
piger på de småårgange, så
der nu bliver både en U11 og
U9 årgang.
SFC’s pigeafdeling sender
i øvrigt både et U17 og U15
hold til Costa Brava cup i
Spanien i uge 42. Foreløbig
er 40 tilmeldt turen.

Jh

53 piger på 5-11 år deltog, da DBU’s Pige Raketten i foråret besøgte Solrød FC, og adskillige af
dem har valgt at fortsætte spillet i klubben, så det nu ser positivt ud med antallet af spillere i
pigeafdelingen. Foto: Kim Garde Hald.

PERFEKT STUDIE- OG/ELLER SENIOR JOB...

Vil du

Tjene
ekstra
penge
Er du god til at tale i telefon og kan du sælge?
- så er det dig vi har brug for i vores team
Om stillingen:

Telemarketingsalg af abonnementer på DAGBLADET Køge og DAGBLADET Roskilde fra DAGBLADET Køges lokaler,
der er centralt beliggende på Torvet i Køge.
Arbejdet omfatter to ugentlige vagter af 4 timer – i alt otte timer ugentligt.
Arbejdstiden er mandag-torsdag mellem kl. 16.30 og 20.30.
Vi forventer du kan starte i september 2015.

Profil:







Greve-pige fik en god
debut ved EM
Stortalenter i Greve Bordtennis
Bordtennis: Greve har
nogle store talenter på
spindesiden.
Anisha Iyer er netop vendt
hjem efter en vellykket debut ved årets Ungdoms-EM
i Bratislava, hvor hun deltog
sammen med resten af det
danske landshold.
Det var 16-årige Anishas
første ungdoms-EM, hvor
hun spillede 3. pige på det
danske dame-junior-hold.
Holdet var kommet i en
stærk pulje med bl.a. Hviderusland, som nåede fi nalen, Ukraine, Armenien og
Slovakiet, holdet vandt og
tabte to kampe og kom i en
ny pulje om sekundære placeringer. Her vandt holdet 5
kampe i træk og endte på en
25 plads.

Sport

Anisha vandt 6 ud af 9
kampe i holdturneringen.
I single-turneringen tabte
Anisha 1. runde til en spiller
fra Grækenland, det gik dog
meget bedre i double, her
spillede hun sammen med
Nicoline Koefoed. I mixdouble spillede hun med en
fra Portugal, hvor hun nåede 3. runde i begge doubler.
- Det må siges at være en
godkendt debut, og med to
år tilbage som dame-junior
venter der forhåbentligt et

par UEM’er endnu, siger
Greve-formanden Preben
Larsen.

Til Sydkorea
Næste store udfordring for
en Greve-spiller bliver Sydkorea Junior Open i slutningen af august, her er Louise
Jakobsen udtaget med det
danske junior landshold til
at deltage i en 12 dages træningslejr og efterfølgende
turnering.
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Studerende på videregående lang eller mellemlang uddannelse, eller...
Seniorer med salgsbaggrund og med mod på at gøre en ekstra indsats i den tredje alder, eller...
Voksen/moden medarbejder med tid og lyst til at tjene ekstra.
Gerne erfaring med salg og/eller telemarketing eller med stor lyst til at lære det.
Er avislæser og samfundsinteresseret.
Er konkurrenceorienteret og motiveres af en direkte sammenhæng mellem indsats og aflønning.
Dog første måned garanteret minimumsløn.

Personlige egenskaber:


Ansøgning

Positiv indstilling med stort drive og engagement, resultatorienteret, ansvarlig og stabil



Kan du se dig selv som en del af vores telemarketing team, så send en ansøgning pr. mail
til sektionsleder Marie Hansen, mail: marie.hansen@sn.dk Mrk. Telemarketing
Ønsker du at vide mere, så kontakt sektionsleder Marie Hansen på tlf. 20 78 00 91
eller salgschef Jan Gløët på tlf. 21 29 70 88



Ansøgningsfrist hurtigst muligt

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET,
Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske samt 34 ugeavistitler.
Selskabet driver en række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio,
lokal-tv, bogtrykkeri og rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har
redaktioner og afdelinger i 28 byer.

www.sn.dk

Anisha Iyer (tv) og Louise Jakobsen (th), to store talenter fra Greve Bordtennisklub.

