
Badminton: Solrød holdt 
tirsdag tilskuerne længe 
på pinebænken. Først kl. 
22.34,  tre og en halv ti-
mes spil efter kampstart, 
blev der fundet en vinder 
efter Golden set, da stil-
lingen var 3-3.

Det var Solrøds rutine-
rede 1. herresingle Rasmus 
Fladberg, der viste vejen 
ved nok lidt overraskende 
at besejre Gentoftes Scott 
Evans i to sæt, men Solrød 
måtte ad nogle lidt snørkle-
de stier, inden sæsonens før-
ste sejr  på 4-3 var i hus, og 
det skete først efter Golden 
set, da holdene kom til at stå 
lige 3-3.

4-2 var forlods forven-
tet i Solrød Idrætscenter, 
hvor gæsterne forventeligt 
vandt herredoublen og ikke 
var langt fra også vinde en 
overraskende damedouble.

Da  Niclas Nøhr og Lena 
Grebak indledningsvis 
havde været helt suveræne 
i mixdoublen, var det derfor 

3-1 inden de to sidste kam-
pe.

Netop Lena Grebaks 
tilbagekomst efter en ska-
despause er en klar for-
stærkning  af holdet, hvor 
en anden damespiller, San-
dra-Maria Jensens, genop-
træning forløber godt.

Det, der tirsdag aften 
absolut ikke var ventet fra 
Solrødtilhængernes side, 
var, at Mia Blichfeldt tabte 
1. damesingle, så det var 
op til debutanten Felix Bu-
restedt at sikre sejren, Det 
formåede den lange sven-
sker ikke.

Dermed var der lagt op 
til gensyn med Rasmus 
Fladberg mod Scott Evans.

Fra 6-7 til ireren tog Ras-
mus Fladberg de næste ti 
point henover sidebyttet til 
16-7 og slutteligt 21-13.

- Jeg havde et mentalt 
overskud efter at have 
vundet vores første møde i 
aften, og så var jeg bare så 
opsat og tændt på at vin-

de, da jeg vidste, at denne 
kamp skulle bare vindes 
for at komme på højde med 
Gentofte og ikke ligge sidst, 
sagde Rasmus Fladberg 
bagefter til Sydkysten

Til Greve
Solrød ligger nu nr. otte 
med tre point og har under 
sig både Gentofte og  Høj-
bjerg.

Greve er nr. fi re med fem 
point, og det er netop Gre-
ve, Solrød møder fredag 2. 
oktober kl. 19.00 i Greve 
Idræts Center.

Greve vandt tirsdag 4-3 
ude over Vendsyssel, altså 
også efter Golden set som i 
Solrød.

- Greve er favoritter, men 
vi satser på at få et point 
med hjem, sagde Solrøds 
cheftræner, Jakob Poulsen.

- Jeg kan, love, at vi vil 
være på mærkerne foran 
et forhåbentlig stort pub-
likum, for netop naboerne 
fra  Greve vil vi gerne vin-

de over, lød det fra Rasmus 
Fladberg.

Kampen
1.MD Niclas Nøhr/Lena 
Grebak – Nicolai Müller/
Julie O. Jensen, 21-6, 21-14.

1.DS Mia Blichfeldt – So-
fi e Holmboe Dahl, 19-21, 21-
16, 14-21.

1.HS Rasmus Fladberg 
– Scott Evans (EU), 21-19, 
21-15.

2.HS Felix Burestedt 
(EU) – Joshua Ejpe, 19-21. 
21-7, 14-21.

1.DD Amanda Madsen/
Joan Christiansen – Maria 
Thorberg/Camilla Over-
gaard, 21-16, 19-21, 21-19.

1.HD Theodor Johansen/
Alexander S. Bond – Mahti-
as Christiansen/David Dau-
gaard, 14-21, 17-21.

Golden set
HS Rasmus Fladberg – 

Scott Evans (EU), 21-13
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Fladberg hev sejr hjem
Solrød-sejr efter Golden set 
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Solrøds 1. herresingle Rasmus Fladberg blev helten i 4-3-sej-
ren over Gentofte, da han vandt to gange over ireren Scott 
Evans. Foto: Jens Wollesen

Bordtennis: En Grevepi-
ge har haft noget af en 
oplevelse.

Midt i august tog Louise 
Jakobsen fra Greve BTK og 
to andre piger af sted på en 
landsholdstur, som gik et 
smut til Sydkorea. Pigerne 
tog af sted den 14. august 
og landede på dansk grund 
igen den 31. august. 

Louise fortæller, at de før-

ste ni dage, de var af sted, 
var de på træningslejr, hvor 
de sparrede med nogle me-
get dygtige koreanere, deri-
blandt Koreas B landshold. 

- Vi fi k virkelig god spar-
ring. Jeg har fået rigtig me-
get ud af det, og er blevet in-
spireret af måden de spiller 
og træner på. 

Pigerne trænede med hos 
en koreansk pigeskole. Der 

var omkring 10 koreanere 
og de tre danske bordtennis-
spillere. 

- Det var rigtig fedt at 
opleve kulturen i deres træ-
ningshal. Den er helt an-
derledes i forhold til vores 
danske kultur herhjemme. 
Her bukker de for deres træ-
ner, og de skal stå på række 
foran træneren, så snart 
bordtennisdelen skal i gang, 

fortæller Louise. 
Efter de ni dages træning 

i byen Anyang tog de til en 
ny by, hvor pigerne spillede 
den internationale turne-
ring Korea Open. Pigerne 
stod over for en hård kon-
kurrence, men de fi k set ni-
veauet an og fi k dermed en 
masse erfaring med hjem 
fra Sydkorea.   
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Bordtennispige fra Greve fi k 
erfaring i Sydkorea
Louise Jacobsen på oplevelsesrig landsholdstur

Louise Jakobsen fra Greve BTK  fi k god erfaring med hjem 
fra landsholdsturen til bl.a. Sydkorea.

Badminton:  Greve og 
Solrød fi k en god optakt, 
inden de mødes fredag 2. 
oktober kl. 19.00 i Greve 
Idrætscenter.

Begge Ligahold vandt så-
ledes tirsdag aften, omend 
det var med hiv og sving- da 
det var 4-3-sejre henholds-

vis hjemme over Gentofte og 
ude over Vendsyssel i Frede-
rikshavn.

I Solrød var lettelsen stor 
over sejren, for cheftræner 
Jakob Poulsen havde på for-
hånd betegnet det som en 
skæbnekamp – en sejr var 
påkrævet for indfri målet  

om at slutte i top 6 i grund-
spillet.

- Nu ser det lysere ud for 
os, men Greve er favoritter 
i naboopgøret, hvor vi satser 
på at få point med hjem.

Revanche
I Nordjylland var Greves 

erfarne topspiller Joachim 
Persson, og han siger forud 
for lokalderbyet:

- Nu klaskede vi dem jo i 
Solrød sidste år, men vi vil 
selv gerne have dobbelt re-
vanchere for nederlaget i 
bronzekampen i sin tid. Jeg 
mener, at vi har et bedre 

hold end SSB, men det kan 
godt gå galt på dagen. Men 
ALLE vil slå Solrød hver 
gang, så vi er meget opsatte, 
og det bliver en fed kamp at 
spille. Og der er lagt op til 
fest efter, når nu det er en 
fredag og på hjemmebane. 
Vi har gjort en masse ud af 

kampen, så kan kun anbe-
fale, at man kommer og ser. 
Alle er fit hos os, så det er 
positivt. Brice Leverdez  har 
haft lidt sygdom, men bliver 
bedre fra dag til dag, siger 
Joachim Persson.

Jh

God optakt til lokalderby i badminton
Greve mod Solrød fredag 2. oktober kl. 19.00 i Greve Idrætscenter

Fodbold: Solrød FC har 
nogle dygtige U 13 piger.

U 13 holdet har således 
via tre kampe spillet sig 
frem til SBUs pokal kvartfi -
nale, som efter planen skal 
afvikles 13. april næste for-

år.
- Det blev i de indledende 

kampe til 6-0-sejr over Ris-
høj og 4-0-sejr over Vallens-
bæk, oplyser Jan lemming 
Sørensen fra U 13 afdelin-
gen i Solrød FC.

Specielt i en kamp mod 
Nykøbing F var sejren på 
3-2 fl ot, for pigerne fra Fal-
ster er rangeret højere end 
Solrød FC.

Kampen var meget lige, 
og falstringerne kunnet 

være kunnet være kommet 
foran, men det hindrede en 
f lot tre-dobbelt redning af 
den dygtige målpige Yas-
min. 

SFC er det lavest range-
rende hold, der er tilbage i 

pokalen, og holdet har derfor 
hjemmebane imod B73 Sla-
gelse (Øst-rækken).
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Dygtige fodboldpiger har spillet sig videre
Solrød FC’s U 13 piger i kvartfi nalen i pokalturneringen
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