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Sport

Bordtennis: Vestegnens 
dame Elitedivisionshold 
fik en godkendt sæson-
start.

Holdet drog lørdag mor-
gen af sted mod Fyn, i for-
håbning om nogle sejre og 
gode kampe her fra starten 
af sæsonen. 

Holdet bestod af Louise 
Andersen, Louise Jakobsen 
og Yuliya Badzeyeva, én rus-
ser, som bor i Sverige.

Louise Andersen spiller 
normalt for Ribe BTK, men 
har i år fået en B-licens i 
Vestegnen, så hun er med til 
at udgøre Vestegnens Elite-
divisionshold. 

Yuliya Badzeyeva har 
spillet i mange år, og hun er 
i dag 28 år. 

Hun har spillet på meget 
højt niveau i Hviderusland, 
da hun var yngre og spiller 
nu i Sverige, samtidig med 
at hun også arbejder i Sve-

rige. Nu spiller hun også i 
Danmarks bedste dame-
række. 

Louise Jakobsen er fæl-
lesskabets egen Greve-spil-
ler, og hun spillede også for 
Elitedivisionsholdet i sidste 
sæson.  

To sejre
De tre piger lagde ud med en 
god sejr på 6-1 mod Søhøj-
landet. 

Derefter skulle de spille 
mod CPH Bordtennis. 

Det blev til et nederlag på 
3-6 til Vestegnen. Lørdag af-
ten var de tre piger + holdets 
coach Preben Larsen ude at 
hygge med lidt mad, og el-
lers var de hurtigt tilbage på 
hotellet, så spillerne kunne 
få gjort sig klar til at gå tid-
ligt i seng, så de var klar til 
søndagens kampe.

Søndag morgen kl. 10 
startede den første hold-

kamp, som også den sidste 
kamp i den weekend. Den-
ne gang var det mod Sisu/
MBK, der stillede op med 
Pernille Agerholm (tidlige-
re senior landsholdsspiller), 
Malene Kaag og Mette B. 
Kristensen. Kampen endte 
2-6 til Sisu/MBK. 

Resultatet snyder dog lidt, 
da denne holdkamp faktisk 
var rigtig tæt og spændende, 
trods hvad slutresultatet vi-
ser. 

Så det blev til én sejr og 
to nederlag til vestegnens 
piger.

Overordnet set havde det 
været en god weekend spille-
mæssigt for alle tre piger, og 
de ser nu frem til næste run-
de som er midt i november. 

Jh

Godkendt start for batkvinder
En sejr og to nederlag i Elitedivisionen til fællesskabet Vestegnen

To gange Louise – Jakobsen og Andersen, fra fællesskabet Vestegnens hold i dame elitedivisi-
onen

Fodbold: Ishøj BK’s kamp 
for en endnu højere pla-
cering er indledt.

Ishøj BK, der er kommet 
op i serie 1, har meget større 
ambitioner, og turnerings-
starten i serie 1 har da også 
vist, at Ishøjklubben råder 
over et hold, der er i stand til 
at være med i toppen og der-
med kampen om oprykning.

Efter de første fem kam-
pe er vi på 4.pladsen, efter 
at vi har vundet to kampe, 
spillet to uafgjort og tabt en 
enkelt kamp. Det var med 
1-3 ude mod Brøndby IF’s 1. 

amatørhold, og dem er det 
ingen skam at tabe til, siger 
Ramazan Ünsal, formand i 
Ishøj BK.

Klubben kan fortsat glæ-
de sig over stor opbakning 
med mange tilskuere til hol-
dets kampe.

Ishøj BK har indtil nu 
spillet seks kampe og har 
ni point med en målscore på 
9-8. 

En række unge talen-
ter har hidtil gjort det godt 
på førsteholdet, det gæl-
der f.eks. Can Güler, Tolga 
Gündüz og Mehmet Karaba-

cak, som er begyndt at falde 
godt ind. Imsel Taskiran er 
en god målmand for holdet.

Cheftræner Mehmet Dagli 
har da også hidtil været til-
freds:

- Som  cheftræner er jeg 
glad for den indsats, spiller-
ne har ydet. Spillerne gør 
som aftalt så det er rigtig let 
at arbejde med dem. 

- Målet er i 2020 at spil-
le i 2. division som ”byens 
hold” her i Ishøj, siger Murat 
Kütük, der har været klub-
bens ansigt udadtil gennem 
flere år og bl.a. har været 

klubbens sportsligt ansvar-
lige. Han har desuden været 
træner og selv en af de bæ-
rende kræfter på det bedste 
seniorhold.

Klubben toppede i 2007 
i Sjællandsserien, men var 
gennem en nedtursperiode, 
der først sluttede i bunden af 
serie 3.

Ishøjmandskabet spiller 
26. september i Avedøre, 
men har lørdag 3. oktober 
kl. 15.00 hjemmebane mod 
et af topholdene Slagelse IF.  

Jh

Ishøj Boldklub vil endnu højere op
God start for Ishøj BK’s nyoprykkede serie 1 hold

Ishøj BK har ambitioner om en højere placering end i serie 1, 
hvorfra dette billede stammer fra en af de hidtidige kampe i 
efteråret.

Badminton: Greve råder 
over tre unge super ta-
lentfulde spillere.

Badminton Danmarks 
U19-team har netop udtaget 
de spillere, som skal til Ung-
doms VM i Lima i Peru fra 
den 4. til 15. november.

Greve Badminton har 
fået udtaget hele 3 spillere 
– nemlig Ditte Søby (U19), 
Michelle Skødstrup (U17) 
og Amalie Magelund Krogh 
(U17), hvilket er imponeren-
de fl ot. Tager man pigernes 
unge alder i betragtning, 
bliver det noget af en ufor-
glemmelig oplevelse, der 
venter dem i Peru.

jh

Store talenter til ungdoms-VM
Stor oplevelse i vente i Peru den 4. til den 15. november

De tre særdeles talentfulde unge GSB-spillere: Michelle Skødstrup yderst til venstre, Ditte 
Søby i midten og Amalie Magerlund Krogh til højre.
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