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Kvickly Brøndby 
Nygårds Plads 29
2605 Brøndby

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag
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Åbningstider Varehus  
Man-fredag  8.00- 20.00  
Lørdag  8.00- 18.00  
Søndag 8.00- 18.00  

KVICKLY BRØNDBY TILBYDER...

Roastbeef
Af inderlår, ikke snøret. Kg. pris 90,-

Kalveculotte
Kg. pris 110,-

Pr. 1/2 kg.

55,-

Messeri
Negroamaro / Primitivo
6 x 75cl., Italien.
Pr. flaske 69,95

Pr. 1/2 kg.

45,-

Spar
22070

Z-Zinfandel
2 x 75cl., Puglien, Italien. Pr. flaske 99,95

Pr. 1/2 kg.

20,-
Ovnklar svinekam

med svær 

og uden ben
Kg-pris 40,-

KOM
OG

SMAG

Begrænset parti

6 flasker

199,-
Spar
9995

Tá 2 flasker
Betal for én

9995

For første gang i 
klubbens historie har 
Glostrup Volley haft en 
spiller på landsholdet, 
og det blev til en 
guldmedalje

SPORT. Magnus Nielsen blev 
som den første spiller fra 
Glostrup Volley udtaget til 
U17-landsholdet i volleyball. 
Magnus Nielsen var med 
landsholdet i England for at 

deltage i NEVZA (mesterska-
ber for Nordeuropa). 

Magnus Nielsen har spil-
let i Glostrup Volley i otte 
år, og selvom klubben er en 
motionsklub, er det lykkedes 
at få udtaget en landsholds-
spiller.

Og det gik godt for Mag-
nus Nielsen og de øvrige 
spillere, for det blev til en 
finalesejr over Finland, og 
Danmark vandt dermed 
turneringen.

HLA

Magnus vandt guld

Fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC 
København på Brøndby Stadion søndag aften 
blev afviklet i god ro og orden i følge politiet

BRØNDBY. I følge en presse-
meddelelse fra Københavns 
Vestegns Politi blev kampen 
mellem Brøndby IF og FC 

København afviklet i god ro 
orden: 

- Vi har haft en god dialog 
med de forskellige fangrup-

peringer op til kampen og det 
har været en vigtig forudsæt-
ning for at afviklingen af lo-
kalopgøret netop blev som en 
fodboldkamp skal være, fest-
lig og fredelig, siger politiin-
spektør Mogens Lauridsen, 
som peger på at Københavns 
Vestegns Politi ser frem til at 
forsætte og udbygge det gode 
samarbejde med fans, klub-
ber og kommune i ́ Fairplay 
– også uden for banen’.

Spyttede på politiet
I forbindelse med fodbold-
kampen er der blevet rejst et 

antal sigtelser for blandt an-
det ulovligt fyrværkeri, nar-
kotika og maskering, samt 
imod en tilskuer der spyt-
tede en betjent i ansigtet. 
Der til kommer at der efter 
kampen blev der kastet fyr-
værkeri mellem to grupper 
af fans. I alt er to personer 
blevet anholdt i forbindelse 
med kampen, oplyser Køben-
havns Vestegns Politi.

I dagene op til kampen 
blev der begået flere tilfælde 
af fodboldrelateret hærværk 
rettet mod begge klubber. 
Disse sager efterforskes nu af 
Københavns Vestegns Politi 
og Københavns Politi.

Samarbejde om kampen
Kampen blev afviklet med 
hjælp fra Københavns Politi, 
Nordsjællands Politi, Midt- 
og Vestsjællands Politi og 
Fyns Politi – og i godt sam-
arbejde med Movia, DSB, det 
kommunale redningsbered-
skab og Hjemmeværnet.

- Vi er svært tilfredse med 
afviklingen og den hjælp vi 
har fået. Det tegner godt for 
fremtidige kampe på Brønd-
by Stadion, slutter politiin-
spektør Mogens Lauridsen.

HLA

Politiet:

Rolig kamp

Søndagens kamp mellem Brøndby IF og FC København forløb i følge politiet roligt. 
Foto: Mathias Øgendal

I den kommende 
weekend kan man se 
masser af bordtennis. 
På én gang

SPORT. Søndag den 15. no-
vember bliver det muligt at 
følge fire holdkampe sam-
tidig, når Vestegnen spiller 
hjemmekampe i Elitedivisio-
nen, 1. division, 2. division 
og Pigedivisionen samtidig 
i Stadionhal 1 ved Brøndby 
Hallen.

- Vi er meget glade for mu-
ligheden for at kunne afvikle 
alle holdkampe samtidig. 
Det er første gang, vi har 
muligheden for at kunne af-
vikle kampene i den røde hal, 
så vi håber, mange benytter 
sig af muligheden for at se 
noget af det gode bordten-
nis vi har her på Vestegnen, 
siger Per Madsen, formand 
for Brøndby bordtennis Club 
der normalt holder til i kæl-
deren under Brøndby Hallen.

Spænding i vente
Pigedivisionen, der fører 

deres række, skal forøge at 
forsvarer sidste års guldme-
daljer ved at besejre Hvid-
ovre, der aktuelt ligger på 2. 
pladsen. 

Elitedivisionen får besøg 
af Næstved. De andre hold 
møder Herlev og Virum. 

Vestegnens hold består 
næsten udelukkende af spil-

lere, der har fået deres bord-
tennis opdragelse i Brøndby 
og Greve, de to klubber der 
samarbejder i Vestegnen. 
Næstved forventes at for-
stærke deres hold med Jiang 
Chang Hong fra Kina, der 
har vundet 7 ud af 10 kampe 
i Elitedivisionen

Alle niveauer af bordtennis samtidig

Mikkel Klint Stuhr i kamp for Vestegnens elitedivision. Foto: Kim Holm Pedersen

Der er gratis entre, og kam-
pene begynder kl. 14.

FAKTA

Kommunalbestyrelsen 
i Vallensbæk har valgt 
at fastholde Vallens-
bæk Ridecenter som et 
kommunalt ridecenter 

VALLENSBÆK. Det er ble-
vet besluttet af kommunal-
bestyrelsen i Vallensbæk, 
at ridecenteret skal forblive 
kommunalt.

Ridecentret er et af få 
kommunale ridecentre i lan-
det, og kommunalbestyrel-
sen ønsker, at kommunens 
borgere fremover skal få 
endnu mere ud af denne helt 
særlige aktivitetsmulighed.

I følge en pressemeddelses 
fra Vallensbæk Kommune 
anser kommunalbestyrel-
sen ridecentret for at være 
et kulturelt aktiv for Val-
lensbæks borgere. Der bliver 
holdt stævner, og centret er 

attraktivt med gode fysiske 
rammer og muligheder for 
kvalificeret undervisning af 
såvel kommunens borgere 
som de pensionærer, der har 
opstaldet heste i centret.

Håber på samarbejde
Vallensbæk Kommune øn-
sker i følge pressemeddelel-
sen også fremover at trække 
stævner af høj kvalitet til 
centret, og ser frem til fortsat 
godt samarbejde med blandt 
andre Sportsrideklubben 
Vallensbæk.

Sportsrideklubben og 
kommunen har hidtil haft 
en samarbejdsaftale, som 
grundet lovgivningsmæs-
sige krav nu er opsagt pr. 1. 
januar 2016. Det er Vallens-
bæk Kommunes håb, at en 
ny aftale kan indgås snarest, 
så Sportsrideklubbens med-
lemmer fortsat kan benytte 
ridecentret.

HLA

Ridecenter 
forbliver 
kommunalt

Vallensbæk Ridecenter forbliver kommunalt, da kom-
munalbestyrelsen mener, det er vigtigt for byen at have 
et ridecenter. Foto: Colourbox
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