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Vallensbæk: Efterårsferi-
en havde en helt specielt 
afslutning for ungdoms-
spillerne fra Vallensbæk 
Badmintonklub VI39. 
Spillerne deltog nem-
lig i DGI landsbadmin-
tonstævne (LBS) i Frede-
ricia.  

Stævnet var stærkt besat 
af spillere fra hele Danmark 
og fra udlandet. I alderen 
fra 10 år og op til 19 år del-
tog 847 spillere, hvoraf de 
120 spillere var fra Norge, 
Polen Tjekkiet og Tyskland. 
På tre dage blev 3.670 bad-
mintonkampe afviklet. Det 

var et enormt program og en 
kæmpe oplevelse for de del-
tagende spillere. De mange 
deltagere sikrede en sports-
lig udfordring for alle.

Fra Vallensbæk deltog 
Amalie Kjalke, Jonathan 
Sørup,  Anton F. Steen, Ras-
mus Svendsen, Nina Sørup, 
og Magnus V. Rasmussen. 
Alle spillere deltog i både 
single og double. På den 
måde blev det et fysisk kræ-
vende program for stævnet 
med mere end 12 kamp til 
hver spiller.

Spillerne fra Vallensbæk 
spillede gode og intense 

kampe og opnåede fornem-
me resultater i hver deres 
aldersgruppe. Turneringen 
var tilrettelagt, så der var 
indledende, mellemrunder 
og fi naler for alle niveauer, 
og her viste fl ere af Vallens-
bæk-spillerne gode resul-
tater og vandt deres indle-
dende puljer. Samlet bedste 
resultat opnåede Amalie 
Kjalke, der fik en fornem 
2. plads i double for alders-
gruppen U11 og en tredje-
plads i single.

De næste uger står også 
på kampe for badmin-
tonspillerne, der starter på 

holdturneringer. Træningen 
intensiveres og teknikken 
fi npudses. 

Vallensbæk-� erbolde 
deltog i stævne i Fredericia
Ungdomsspillere fra Vallensbæk Badmintonklub var forleden til lands-
badmintonstævne 

Amalie Kjalke, Jonathan 
Sørup,  Anton F. Steen, 

Rasmus Svendsen, Nina 
Sørup og Magnus V. 

Rasmussen deltog i bad-
mintonstævne i Fredericia. 

Privatfoto

Svømning: Et stævne i 
Vallensbæk er blevet po-
pulært.

Da Vallensbæk Svømme-
klub VI39 holdt stævne i 
Pilehaveskolens svømmehal 
primært for yngre svøm-
mere fra ca. 14 år og yngre, 
kom der 232 deltagere fra 
otte klubber. Svømmerne 
stillede op i samlet 687 star-
ter og 43 holdkapper.

Det er praktisk umuligt 
at holde et større stævne i 
svømmehallen.

Byens erhvervsdrivende 

bakkede op om stævnet med 
fl otte sponsorater.

Resultater
VI39 måtte efter stævnet er-
kende sin manglende gæst-
frihed overfor de inviterede 
klubber, idet klubben tog 
rigeligt for sig af medaljer-
ne. VI39-svømmerne vandt 
samlet 20 guld-, 12 sølv- og 
syv bronzemedaljer.

Opdelt efter 3 point for 
guld, 2 point for sølv og 1 
point for bronze var VI 39 
den mest vindende klub. 

Storvindende var VI39’s 
drenge ”Top Guns”, bestå-
ende af Mikkel Jørgensen, 
Joakim Køhn, Mohammed 
Ghizzaui og Casper Koch.  

Udover holdkapperne tog 
drengene sig også af mange 
guldmedaljer i individuelle 
løb. For pigerne var Caroline 
V. Rasmussen storvindende 
for VI39. 
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Børn og unge fyldte 
svømmehal
232 svømmere til stævne på Pilehaveskolen

De tilfredse VI39-svømmere ved det store stævne på Pilehaveskolen

Bordtennis: Tre lokale 
piger har netop været 
ovenud glade og tilfred-
se.

Efter en sejr på 3-1 over 
SISU/MBK og en 3-1-sejr 

over holdet fra Søhøjlandet/
Viborg kunne fællesskabet 
Vestegnens pigehold bestå-
ende af Nikoline Gärtner, 
Jocefina Haagensen, Ka-
milla Petersen  og Alberte 

Holck Christensen kalde sig 
danmarksmestre 2015 i Pi-
gevidisionen.
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DM-guld til batpiger
Fællesskabet Vestegnen vinder pigedivisionen

Nikoline Gärtner, Jocefi na Haagensen, Kamilla Petersen fra fællesskabet vestegnen vinder 
pigedivisionen i bordtennis

Fodbold: Det blev ikke 
i denne omgang, første-
holdet i Ishøj BK rykkede 
op.

Ishøj BK har ellers det 
meste af sæsonen været med 
helt fremme i serie 1, men 
holdet blev tilbage i septem-
ber besejret i Brøndby og 
spillede samtidig en række 
uafgjorte kampe, så der var 
fl ere pointtab.

Sæsonafslutningen blev 

heller ikke helt, som Ishøj-
klubben ønskede, da første-
holdet i Solrød blev besejret 
2-5.

Slutfacit blev for Ishøj BK 
en 3.plads.

Ambitionerne er ellers 
store i klubben.

- 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 er selv en af de 
bærende kræfter på det bed-
ste seniorhold.

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

Jh

Oprykning må vente
Ishøj BK slutter på 3.pladsen i serie 1
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