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tirsdag den 23. maj 2017

Ordinær generalforsamling 
for Brøndby Håndboldklub 

Tirsdag den 13. juni kl. 19.30 
Caféen i Stadionhal 1 

Dagsorden i følge vedtægterne

Samme dag og sted kl. 18.30 afholdes 
generalforsamling i Forældre - og 
Støtteforeningen BHK’s Venner. 
Dagsorden i følge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen 
Brøndby Håndboldklub 

www.brondbyhk.dk

SUPERSPONSORER:
Femilet Glostrup Shoppingcenter • Alberts lund Posten • Carlsberg • Fri Bike Shop 
• Dansk Belysnings service • Folkebladet • Hallberg Bolig • Sadolin Farveland • 
Albertslund Center Slagter • Frugtkurven • Siesta Café & Restaurant • DOF Vestegnen • 
Autoclean & Sunline ApS • Revisionsfirmaet Jan Hansen • Norva24 A/S • Albertslund 
Tømrer og Snedker • Nillers Auto og værkedstedsudlejning • Collectia A/S • 
Dahvid Hvidevarer Roskilde • Elternativet Aps • Brauner Profil Optik • Ordblindeskole.dk • 
First Party Festudlejning A/S

HOVEDSPONSOR: BOLDSPONSOR: Hofmann A/S 
KAMPSPONSOR: Espersen & Søn A/S
TØJSPONSOR: PUMA

TIRSDAG 30/5
KL. 19.00

HIC - GLOSTRUP
Forkamp kl. 17.30 U12 drenge: 

HIC-Bytoften

Nyd en fadbamse 
fra Carlsberg og 
en stadionpølse 
fra Albertslund 
centerslagter

To spillere fra Brøndby Bordtennis Club har 
netop vundet medaljer med deres overbyg-
ningshold

SPORT. I pigedivisionen hav-
de Brøndbys Kamilla Peter-
sen på overbygningsholdet 
Vestegnen samt Emil Friis-
Hansen i juniordivisionen 
på fællesholdet Amager kva-

lificeret sig til Ungdoms-DM 
for hold, da det for nyligt blev 
afholdt.

Pigedivisionen var for-
svarende danmarksmestre 
på andet år og skulle igen 
forsøge at forsvare titlen. I 
semifinalen blev det til sejr 
over Sjørring, og i finalen 
var modstanderen sidste 
års sølvvindere fra Hvidovre. 

Selvom pigerne kæmpede, 

var Hvidovre en lidt for stor 
mundfuld, og Vestegnens pi-
gedivisionshold endte med at 
få en sølvmedalje om halsen.

Amagers juniordivisions-
hold vandt en meget tæt se-
mifinalesejr over Silkeborg 
og mødte i finalen Vejle/
Brønderslev, der var blevet 
nr. 1 i gruppespillet i den 
anden kreds. 

Efter en helt lige start, 
hvor de to hold fulgtes ad 
til 3-3, trak Amager fra til 
sidst og vandt med cifrene 
8-4, hvorefter de kunne stille 
sig øverst på podiet som dan-
marksmestre. 

HLA

Bordtennismedaljer til 
Brøndby 

Glostrup FK’s Sjæl-
landsseriehold skal 
den 18. juni møde 
Brøndbys sølvvindere 
og pokalfinalister. 
Kampen fungerer 
samtidig som støtte 
arrangement til Daniel 
Aggers velgørenhed 
- Aggerfoundation

GLOSTRUP. Som et led i sam-
arbejdet med Brøndby, er der 
arrangeret et møde mellem 
to byer, som konkurrerede 
heftigt mod hinanden sidst 
i halvfjerdserne og starten 
af firserne - indtil Brøndby 
stak af. Brøndby har siden 
vundet et hav af titler, og kan 
måske nå at vinde en mere, 
inden mødet.
 - Vi håber, at kunne præ-
sentere dem som forsvarende 

pokalmestre,når de gæster 
Glostrup Stadion søndag 
18.juni, siger Henrik Kahr, 
Sportschef i Glostrup FK.

Kampen bliver samtidig 
et støtte arrangement til Ag-
gerfoundation.com,som, i 
samarbejde med Red Barnet, 
samler penge ind til støtte for 
børn på Vestegnen, der ikke 
har råd til at dyrke sport.

- Det er et projekt, som vi 
synes er et fantastisk initia-
tiv - og noget vi rigtig gerne 
vil bakke op om. Vi arbejder 
på flere fronter for at stable 
et super arrangement på be-
nene, siger Henrik Kahr.

For spillerne i Glostrup 
venter der en stor oplevelse.

- Det bliver selvsagt en 
spændende oplevelse for 
vores Sjællandsseriehold at 
prøve kræfter med Brøndby, 
og vi håber på, at mange til-
skuere vil være med til, at 
skabe en fed kulisse, siger 
Henrik Kahr.

JEH

Glostrup FK 
møder Brøndbys 
superligahold

Onsdag blev billetterne til pokalfinalen sat til 
salg. Det gav en kæmpe kø, der til sidst gik hele 
vejen forbi Brøndby Hallen

Af Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Kristi Himmel-
fartsdag er der traditionen 
tro pokalfinale i Telia Parken. 
I år er det Brøndby mod FCK, 
og det har givet en enorm ef-
terspørgsel på billetter. 

Et af de meget håndfaste 
beviser på dette var onsdag 
i sidste uge, hvor Brøndby 

satte billetter i åbent salg. In-
den havde sæsonkortholdere 
haft mulighed for at købe bil-
letter, så der var kun 2000 
billetter i åbent salg denne 
onsdag. 

De første Brøndbyfans 
havde sat sig i kø klokken 
seks om morgenen, for at 
være sikre på at få billetter 
til deres ønskede afsnit. 

Klubben havde dagen 
igennem sørget godt for de 
udholdende fans, der blev 
budt på kaffe og sodavand.

Midt på dagen var chef-
træner Alexander Zorniger 
også forbi køen for personligt 

at hilse på alle i køen og give 
autografer.

Omkring klokken 14 var 
køen så lang, at nytilkomne 
ikke kunne få billetter. Klok-
ken 16 blevder åbnet for bil-
letsalget. De bagerste, der 
ikke fik billet til pokalfina-
len, fik som trøst en fribil-
let til kampen hjemme mod 
Lyngby.

Sidste gang Brøndby mød-
te FCK i en pokalfinale var 
i 1998, hvor Brøndby vandt 
4-1. Sidste gang Bbrøndby var 
i en pokalfinale var i 2008, 
hvor Esbjerg blev besejret 3-2.

Kæmpe kø til pokalfinalebilletter

Der var kø hele vejen forbi 
Brøndby Hallen, da der i 
onsdags blev solgt bil-
letter til pokalfinalen.
Foto: 
Jesper Ernst Henriksen

Cykling uden alder 
sørger for, at ældre i 
Brøndby kommer ud 
og får vind i håret. 
Projektet fejrede fire 
års fødselsdag ved at 
invitere på fælles 
cykeltur 

BRØNDBY. Det er frivillige, 
der tramper i pedalerne og 
det er ældre, der ikke læn-
gere selv kan komme ud på 
cykelture, der sidder foran i 
rickshawcyklerne. 

Det er fire år siden, at 
den første rickshawcykel 
med en frivillig cykelpilot 
og passager kørte sin første 
tur på Vestegnen og det blev 
markeret på en solrig lørdag 
med en cykeltur fra Brønd-
byvester Mølle. Inden der var 
afgang for de 35 passagerer 

og piloter, var der fælles mor-
genmad ved møllen, og Per 
Jensen (S), udvalgsformand 
for Social- og Sundhedsud-
valget i Brøndby Kommune 
holdt tale. 

Derpå gik turen til blandt 
andet Vallensbæk og Ishøj, 
og frokosten blev indtaget 
undervejs. 

- Vi havde en rigtig flot kø-
retur i den pragtfulde natur, 
hvor vi blandt andet oplevede 
grågæs med deres kuld af un-
ger. Og til ære for os bød Val-
lensbæk Modelskibsklub på 
kaffe og kage, da vi rundede 
Vallensbæk Nordhavn, hvor 
vi fra bredden kunne se på 
modelskibssejlads. Man kan 
få mange oplevelser under-
vejs på en cykeltur, og det er 
jo det, de ældre har glæde af 
til hverdag i projektet, for-
tæller Gitte Green, tovhol-
der og frivillig cykelpilot i 
Brøndby. 

HLA

Cykler 
fejrede jubilæum

Cykling uden alder har netop fejret fire års jubilæum i Brøndby.  Foto: Brøndby Kommune 

Find ugens avis på www.folkebladet.dk
fra tirsdag morgen kl. 8

Fra venstre: Celine An-
dersen, Kamilla Petersen 
og Ida Schøsler vandt 
DM-sølv i pigedivisionen. 
Foto: Kim Holm Pedersen
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