60 Sydkysten

SYD / 28. DECEMBER 2015

Nybegyndere fylder idrætscenter

Sport

Solrød bag Badminton på Toppen søndag 3. januar
Badminton: Unge nybegyndere kan få en herlig
start på det nye år.
Solrød står således bag
diplomturneringen Badmin-
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ton på Topppen søndag 3. januar kl. 12.00-17.00. Her er
det muligt at være med til
en masse badminton sammen med nybegyndere fra
Karlslunde, Tune, Havdrup,
Greve, Køge og Solrød.
Det vides, at i alt fald
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omkring 70 nybegyndere
og deres forældre vil være
samlet til denne turnering,
hvor unge nybegyndere er
velkomne.
Turneringen bestræber
sig på, at hver enkelt spiller
får mange korte kampe mod

jævnbyrdige, ligesindede
modstandere, samt kort tid
til næste kamp.
Kampene afvikles på tid,
ca. 6-7 min, og inddeles i 2
aldersgrupper: ca. 8-10 år og
11-13 år. Turneringen er for
spillere, som lige er startet

til badminton, eller spillere, som aldrig har været
ude til turneringer, oplyser
ungdomsformand Kenneth
Højlund, der byder velkommen kl. 12.00 i hal A.
Solrød Strand Badmintonklub tilbyder frugt, saft,

kage og kaffe/te under arrangementet. Andre madog drikkevare kan købes i
cafeteriet.
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Kort nytårspause Ingen julegave
til batfælleskab
for ligahold
Både Greve og Solrød i
hjemmekamp 5. januar

Vestegnen BTK’s bedste herrehold fortsat helt i bunden

Badminton: De lokale Ligaspillere kan kun holde
en kort nytårspause.
Seneste spillerunde var
14. december, og en ny runde, den ottende, venter tirsdag 5. januar kl. 19.00.
Greve, der er på
4.pladsen, får 5. januar besøg af Odense, der ligger
næstsidst. Holdene har henholdsvis 12 og seks point.

Bordtennis: Der var
i n g e n ju l e g ave t i l
Vestegnen BTK i den
seneste spillerunde.
Kort før jul spilede
fæl lessk abets bedst e
herrehold ude mod CPH
Copenhagen, og denne
kamp bød på nye klø, idet
fællesskabet led nederlag
på 0-5.

Solrød, der er på 7.pladsen med syv point, får besøg
af Højbjerg. Ligaspillerne
får kun kort pause, da niende runde er torsdag 7.
januar. Her skal Solrød ude
møde Aarhus AB, og Greve skal ude møde topholdet
Skovshoved.
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Det betyder, at Vestegnen BTK må holde nytår
på sidstepladsen med blot
to point efter 11 kampe,
hvoraf de ni er tabt.
Holdfællesskabets næste opgave er hjemme 24.
januar mod OB.
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FAGMANDEN
Hjælp til det meste...

Få kontakt med din lokale fagmand her på siden.
Her får du muligheden for at vælge en fagmand, som kender dit lokalområde.
Har du brug for hjælp til f.eks. vinduer, havearbejde, el, en bedemand, en hundefrisør, en tandlæge,
rengøring eller andet, så kan alle firmaer her på siden tilbyde deres arbejdskraft.

VINTERBESKÆRING- OG TRÆFÆLDNING
BELÆGNINGSARBEJDE • HEGNSOPSÆTNING
HÆKPLANTNING • SALTNING OG SNERYDNING
M.M. FOR PRIVATE OG ERHVERV

Aut. el-installatør

Håndværkerbyen 23 · 2670 Greve · Tlf. 43 90 10 76
www.zink.dk

Alt el-arbejde udføres

Ring og få et uforpligtende tilbud!
Tlf. 31 16 07 75
Jesper@anchers.dk – www.anchers.dk

Alt havearbejde udføres ...
• Beskæring af træ/buske.
• Klipning og plantning af hæk.
• Fræsning af have.
• Anlæg af græsplæne.
• Opgravning af rødder/bambus.
• Fældning af træer.
• Levering af granitskærver/jord.
• Bortkørsel af affald.

en del af TS-Gruppen.dk
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List Haveservice • tlf. 2225 3229

ALT I EL-INSTALLATIONER
& VARMEPUMPER
AUT. EL INSTALLATØR

TLF. 43 90 42 40

Bliv en del af
Sydkystens Fagmand

BOOK EN
ANNONCE:
Stort modul
Mellem modul
Lille modul

kr. 875,kr. 595,kr. 385,-

(pr. stk. ved køb af 10 indrykninger)

Priserne er inkl. farve, ex. moms og tillæg.
Annoncen vil samtidig kunne ses på Sydkysten.dk
med direkte link til din hjemmeside.

