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Badminton: Nemt bliver 
det afgjort ikke, men det 
er heller ikke umuligt.

Når Grevedrengen Car-
sten Nuller Mogensen for 
alvor gør comeback ved OL 
i herredouble sammen med 
Mathias Boe efter sin hjer-
neskade tidligere på året, er 
det ikke den bedste lodtræk-
ning, de har fået, men de er 
fortsat dansk medaljehåb.

Da Carsten Mogensen i 
februar faldt om på et ho-
telværelse i den russiske 
by Kazan med en aneuris-
meblødning, var OL i Rio 
pludselig ikke et tema læn-
gere for doublespilleren, 
som i 2012 i London vandt 
OL-sølv med makkeren Ma-
thias Boe. De dannede også 
gennem fl ere år par i Greve, 
men spiller nu i henholdsvis 
Skovshoved og Odense.

Hård kamp
- Jeg er utrolig glad og stolt 
over udtagelsen. Det har 
selvfølgelig været en hård 
kamp, men jeg har fået stor 
opbakning fra alle folk om-
kring mig, trænerne, eks-
perterne, min familie m.v.

- Jeg er 100 procent klar. 
Jeg er løbende blevet tjekket 
fra top til tå, og der er intet 
i vejen. Ingen mén. Med an-
dre ord: Alt er perfekt. Jeg 

melder mig klar, fordi jeg 
tror på Mathias og jeg, lyder 
det fra Mogensen.

- Vi har stået i en OL-fi na-
le før, så vi tager ikke afsted 
igen for oplevelsens skyld. 
Selv en blind mand kan se, 
at jeg har det fantastisk, og 
at jeg er klar. Allerede nu 
spiller jeg på et meget højt 
niveau, lyder det fra Greve-
drengen.

Medaljehåb
Danmark gør det traditio-
nelt godt i badminton ved 
OL.

- Målsætningen denne 
gang er 1-2 medaljer. Og jo, 
Carsten og Mathias er da 
et af medaljehåbene, siger 
assisterende landstræner 
Kenneth Jonassen hårdt 
presset, da han som træner 
ikke er meget for at sætte 
navne på de danske medal-
jehåb.

- Mathias og jeg er ikke 
mætte, og vi vil vinde fl ere 
medaljer. Nu er vi klar til 
at give alt, hvad vi har i os 
frem mod OL – med stædig-
hed når man rigtig langt, 
siger Carsten Mogensen vi-
dere.

Svær pulje
De danske spillere skal 
være klar til at give den gas 

i pavillon 4, hvor der spilles 
badminton under OL. OL 
begynder 5. august, og der 
er badminton fra 11. august 
(indledende kampe 11.-14. 
august, 1/8finaler 15.-16/8, 
kvartfi nale 17/8 plus semifi -
nale og fi nale 18.-19./8.

OL-lodtrækningen faldt 
sådan ud i herredouble:

Mathias Boe/Carsten Mo-
gensen: Useedet. Nr. 6 på 
verdensranglisten.

Gruppe: C
1: Gi Jung Kim/Sa Rang 

Kim, Sydkorea. 3. seedet og 
nr. 3 på verdensranglisten

2: Ellis/Langridge, Stor-
britannien. Nr. 22 på ver-
densranglisten.

3: Adam Cwalina/Przem-
yslaw Wacha, Polen. Nr. 25 
på verdensranglisten.

Mogensen/Boe skal altså 
op modverdensranglistens 
tredjebedste par, mens de 
to øvrige modstanderpar på 
papiret er overkommelige.

I double-rækkerne vil de 
to bedste par fra hver grup-
pe kvalificere sig til knock 
out-runden. Vinderne af 
Gruppe A og D vil blive 
placeret i hver sin halvdel, 
mens der vil blive trukket 
lod blandt de øvrige.
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Greve-drengens 
vilde comeback
Carsten Mogensen er gået fra hjerneskadet til dansk 
medaljehåb i herredouble ved OL i Rio

Carsten Mogensen: - Selv en blind mand kan se, at jeg har det fantastisk, og at jeg er klar. 
Badmintonphoto.

Bordtennis: Det var en 
vildt fed oplevelse.

Sådan lød det fra den 
18-årige Grevespiller Loui-
se Jakobsen, da hun vendte 
hjem fra EM for ungdom i 
Zagreb.

- Jeg er meget tilfreds 
med det sportslige, hvor jeg 
vandt tre ud af syv kampe i 
single, mixed- og damedoub-
le. Hertil kommer selve ople-
velsen ved at være med i et 
EM og møde Europas bedste 
spillere. 

- Det var min debut ved 
et EM og min hidtil største 
udfordring. Bare det at se, 
hvordan de bedste spillede, 
og at møde fl ere af dem var 
gode lærepenge og gav mig 
god erfaring, lyder det vide-
re fra den unge Greve-kvin-
de, der bor i lejlighed i Hun-
dige, men snart skal fl ytte.

Fra Fyn
Egentlig er hun fra Svend-
borg, men hun forlod famili-
en for at bosætte sig i Greve.

- Jeg har en god træner 
her i Greve, og samtidig er 
Greve tæt på landsholdets 
samlinger, der foregår i 
Brøndby.

- Jeg ønskede at give bord-

tennis en chance gennem et 
år for at se, om jeg kunne 
kvalificere mig til EM, og 
den satsning lykkedes jo, 
smiler Louise Jakobsen.

Fra Greve deltog i EM 
også Mikkel Emborg, og de 
to søgte at støtte hinanden 
bedst muligt.

Hun er meget seriøs om-
kring sin sport og havde 
også søgt at forberede sig op-
timalt ved at være på en 14 
dages træningslejr i Kina, 
hvor hun trænede seks timer 
om dagen.

Sjovest
Som 12-årig spillede hun 
både bordtennis og fodbold, 
men batspillet sejrede:

- Det var langt sjovere at 
spille bordtennis, og så er du 
i bordtennis herre i eget hus 
forstået på den måde, at du 
alene har ansvaret for, hvor-
dan det går, og det kan jeg 
godt lide.

På gymnasium
I august begynder hun på 
Greve Gymnasium under 
idrætslinjen.

I det år, jeg har satset på 
bordtennis, har jeg også ta-
get to af fagene, så jeg er på 

linje med de øvrige stude-
rende i min klasse fra star-
ten. Jeg får færre timer, så 
jeg kan passe min træning, 
som p.t. er syv gange om 
ugen henholdsvis i Greve 
og Brøndby, siger Louise Ja-
kobsen, som har tjek på det 
hele:

- Det med kæreste er der 
også styr på, ler hun, da avi-
sen spørger til, om der også 
kan blive tid til det udover 
bordtennis og uddannelse.

Idrætsfremtiden er der li-
geledes styr på:

- Næste år er jeg senior, og 
så er mit mål at få debut ved 
et senior-EM.
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EM var en super oplevelse for ung batkvinde
Hård forberedelsestræning gav bonus for 18-årige Louise Jakobsen

18-årige Louise Jakobsen 
satser via intens træning 
i både Greve og Brøndby 
meget på at komme til tops i 
bordtennis.
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