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Fredag d. 4/9 kl. 18.00
HIC - Albertslund

Velkommen til fodbold

i Sjællands-serien

BOLDSPONSOR: HOFFMANN A/S
KAMPSPONSER: E. Espersen & Søn A/S
TØJSPONSER: Puma
SUPERSPONSORER:
Albertslund Tømrer og Snedker A/S, Realmæglerne Hallberg Bolig A/S, 
Albertslund Center Slagter APS, Brauner Optik, Tøjeksperten Glostrup, 
Femilet Glostrup Shoppingcenter, Sunline Skilte & Reklame, Folkebladet, 
Albertslund Posten, E. Espersen & Søn A/S, Kvickly Albertslund, 
Malermester Michael Ruhwald, Frugtkurven Copenhagen Markets, 
Dinitrol Center Glostrup D1 Bilsyn, Select Sport A/S, Dahvid Roskilde, 
JH Administration & Rådgivning ApS, Elternativet Aps, Dansk Bilferie, 
Invita Næstved, Collectia A/S, Carlsberg, Davidsens Tømmerhandel 
Boxon A/S, Puma Denmark A/S, Sadolin Glostrup, Z-Teknik, 
Fri Bikeshop – Glostrup, Rødovre – Hvidovre – Vanløse – Hillerød, 
One2move Biludlejning, Carmo Auto.

BORDTENNIS 
FOR SENIORER  

OVER 60 ÅR

-  Vil du holde fysikken og hjernen i form og forbedre 
balance- og reaktionsevne

-  Hygge dig, have det sjovt samt mulighed for  
nye relationer og kontakter

- Forebygge skader samt styrke dit helbred og livskvalitet

Spil bordtennis i Brøndby Hallen’s kælder,  
hver onsdag kl. 9.30 - 11.30. 

ÅBENT HUS 
Onsdag den 9. september kl. 9.30 – 11.30

Klubben har gode omklædnings- og badefaciliteter, fine 
spilleforhold, et hyggeligt klublokale  samt bat og bolde,  
som du kan låne. Husk indendørs sko.
En repræsentant fra klubben tager hver gang imod nye 
deltagere, står for de bordtennismæssige og sociale 
aktiviteter for alle, samt sørger for at der altid er gratis  
kaffe/te på kanden.   

Gratis prøvetid frem til 1. december.
Yderligere oplysninger på:
tlf. 21 81 50 95 eller på e-mail permadsen59@hotmail.com

Velkommen til 1. runde af
Sydbank Pokalen på Glostrup Stadion
Onsdag d. 2. september 2020

kl. 17.15
(kan blive ændret)(kan blive ændret)

Glostrup FK Hvidovre IF

Glostrup Stadion
Entre:

Voksne kr. 50,-    Pensionister og Børn kr.  20,-

VS

SPONSORER for GFK:
APJ EL Anlæg –– Folkebladet

Barney’s Malerfirma – Cykelexperten - Select
Skousen Hvidvarer - Inco Cash& Carry – GS Store

RD VVS – Phønix Tag – SportyFied APS - Tøjskeperten

Ejby IF 1968 spillede to kampe i serie 2 i sidste 
uge. Begge kampe endte med nederlag, men 
i begge tilfælde har klubben nedlagt protest. 
Mandag aften spillede de pokalkamp, der 
endte med en sejr i stra� esparks konkurrence

Redigeret af
Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Første kamp mod 
Bytoften blev tabt med 3-1. 

- Det var en helt utrolig 
dårlig indsats fra vores side 
, siger formand for Ejby IF 
1968, Per Colding.

Ejby IF 1968 nedlagde 
efter kampen protest over 
banen, da den ikke lever op 
til de minimumsmål, som en 

fodboldbane skal have. En 
bane skal minimum være 
105 meter lang og 65 meter 
bred, men banen var kun 90 
meter lang og 60 meter bred. 
Ejby havde håbet at vinde 
kampen på hurtighed og 
simpelthen at løbe modstan-
derne trætte, så de mener, 
at banen var en ulempe for 
dem.

- At banen ikke har de 
mål, en fodboldbane mini-

mum skal have, er ikke no-
gen undskyldning for vores 
indsats, siger Per Colding.

- Vi mener, Bytoftren er 
vidende om, at banen ikke 
har de mål, som DBU for-
langer. Vi ønsker, at kam-
pen spilles om på en anden 
bane, siger Per Coling.

Bytoften er dog klar til at 
kæmpe for sin sag.

- Jeg har bedt om et møde 
med formanden for DBU, 
så den er på vej højere op i 
systemet. Vi vil anke den 
hele vejen igennem retssy-
stemet. Det her handler ikke 
kun om tre point for os, det 
handler om fremtiden for 
fodbold i serierne, siger for-
mand Thomas Dreyer fra IF 
Bytoften.

Ifølge ham var det Ejby 
selv, der havde bedt om, at 
kampen blev fl yttet til en 
hverdagsaften. Da Glad-
saxe Kommune ikke har 
11-mands græsbaner med 
lys på, blev kampen fl yttet 
til kunstgræsbanen. Det er 
derfor, sagen er principiel 
for dem.

- Tre ud af fi re kunst-
græsbaner på Sjælland lever 
ikke op til minimumsmåle-
ne. Hvis man taber en kamp 
på sådan en bane, skal man 
så bare kunne klage sig til 
tre point?, spørger han.

Manglede en mand
Lørdag var Ejby IF 1968 
igen i kamp, denne gang 
på udebane mod Avedøre. 
Kampen bølgede frem og 
tilbage. Først kom Ejby for-
an 1-0, så blev den 1-1, så 
kom Ejby på 2-1, så blev den 
2-2 og så kom Ejby foran 3-2. 
Ved denne stilling fi k en Ej-
by-spiller sit andet gule og 
dermed et rødt kort. Og det 

var her tvisten, som har ført 
til en protest, opstod. 

- Desværre var vi udsat 
for en dommer, der ikke 
kender fodboldreglerne. 
Når man får en spiller udvist 
med to gule kort, må man 
efter hans 10 minutters ud-
visning indsætte en ny spil-
ler. Det nægtede dommeren 
os. Vi førte på det tidspunkt 
3-2 og vi er overbevist om, at 
havde vi fået en spiller mere 
ind, havde vi kørt den hjem, 
siger Per Colding.

I stedet endte kampen 
med en sejr til Ejby IF på 
4-3, som Ejby IF har nedlagt 
protest over - de ønsker en 
omkamp. 

- Vi har derfor også ned-
lagt protest over afviklingen 
af denne kamp, siger Per 
colding.

Han føler sig sikker på, 
at Ejby IF 1968 vinder begge 
protester.

- Jeg er overbevist om, at 
vi får medhold i begge pro-
tester Men hold da op det 
bliver en lang sæson, når vi 
skal spille to omkampe og vi 
lever stadig i begge pokal-
turneringer, siger han.

Mandag aften
Mandag aften var det så på 
hjemmebane i Ejby, hvor 
de i pokalturneringen tog 
imod Gørslev. På grund af 
den korte pause, var det en 
træt spillertrup, der stillede 
op. Træneren havde derfor 
udtaget seks nye mand med 
friske ben til startopstillin-
gen.

- Vanen tro starter vi med 
at se de andre lidt an og så 
spiller vi os stille og roligt 
ind i kampen. Vi har en god 
blanding af rutinerede og 
yngre spillere, så det giver 

en harmonisk trup. En sær-
deles underholdende kamp 
endte 2 - 2. Begge Ejby mål 
begge blev scores af vores 
anfører Nicklas Bøgelund, 
fortæller Per Colding.

Derfeter gik kampen di-
rekte i straffesparkskonkur-

rence. Den vandt Ejby IF 68 
med et afgørende spark af 
Lasse Madsen.

Næste kamp på J Tech 
arena er allerede på Lørdag 
klokken 15, hvor Bagsværd 
kommer på besøg.

To protester efter to nederlag

Ejby IF 1968 ville gerne have haft fordel af de hurtige kanter 
i kampen mod IF Bytoften, men det var banen for kort til. 
Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Nederlag til 
Glostrup FK
Glostrup FK er 
kommet skidt fra 
start. I weekenden 
led de endnu et 
nederlag
Skrevet af
Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Lørdag spille-
de Glostrup FK et ægte 
lokalopgør på udebane 
mod Albertslund IF. Det 
var værterne, der kom 
bedst fra start, da Diego 
Rodriguez efter 13 minut-
ter gjorde det til 1-0. Den 
stilling holdt til 11 minut-

ter inde i 2. halvleg, hvor 
Saddeque Shahzad gjorde 
det til 2-0 til Albertslund. 
Ti minutter senere brag-
te Jack Tudborg Wan-
der Glostrup Fk tilbage i 
kampen med en scoring 
til 2-1. Men mere blev det 
ikke til for Glostrup FK, 
og i det 81. minut lukke-
de Youssef Bohid kampen 
for Albertslund IF med en 
scoring til kampens resul-
tat 3-1.

Efter nederlaget har 
Glostrup FK et point efter 
tre kampe et point efter 
tre kampe og er lige under 
nedrykningsstregen.

Glostrup FK tabte i weekenden i Albertslund.
Arkivfoto: Robert Hendel
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Gratis mundbind til udvalgte borgere

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Regeringen har i den forbin-
delse besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere 
på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en 
væsentlig, økonomisk byrde at købe mundbind.

Brøndby Kommune uddeler mundbind til kontanthjælpsmodtagere, borgere på inte-
grationsydelse og udsatte på væresteder inden for almindelig åbningstid i Borgerser-
vice og i Jobcenter Brøndby. 

Det er ikke nødvendigt at bestille tid på forhånd for at få udleveret mundbind. Man får 
udleveret 5-10 stykker ad gangen.

Åben dør

Den 1. september 2020 åbner dørene for vores nye tilbud Åben Dør. 
Vi glæder os til at se dig.

Åben Dør er et tilbud for dig, som har brug for hurtig hjælp uden 
tunge procedurer og lange ventetider.

Du kan komme ind direkte fra gaden og få rådgivning til lige netop 
dine problemstillinger.

Åbningstid:
mandag kl 11.00-15.00
torsdag kl 14.00-18.00

Helsehytten ved Multihuset  
Horsedammen 42
2605 Brøndby 
Tlf: 30 68 53 25

Nyt seniortilbud: Petanque i Brøndby Strand 

Er du fyldt 60 år og har du lyst til at prøve noget nyt og sjovt? Så er vores nye senior-
petanquehold måske noget for dig! 

Vi spiller hver torsdag og starter op den 17. september 2020 med Åbent hus, hvor vi 
byder på kaffe og kage. 

Med petanque booster du din koncentrationsevne, holder du dig aktiv og får masser 
af frisk luft. Og så bliver du en del af et hyggeligt fællesskab. 

Tid og sted: Vi mødes hver torsdag kl. 10-12.30 i Brøndby Strand Petanque Klub, 
Strandesplanaden 30, 2660 Brøndby Strand. Beliggende lige ved Æblehaven. Vi 
mødes første gang torsdag den 17. september 2020 til Åbent hus med kaffe og kage.

Tilmelding: Du behøver ikke tilmelde dig, du kan bare møde op på dagen. Trænin-
gen er gratis den første måned. Derefter 300 kr. årligt (inkl. gratis kaffe og te).

Klubbens engagerede frivillige tager godt imod dig og hjælper dig i gang med at spille. 

Tilbuddet er et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Brøndby Strand Minigolf Klub.

Bliv bedre til dansk - få en sprogven 

Har du lyst til at træne det danske sprog og lære en dansk ældre at kende?  
Så er det måske noget for dig at få en sprogven. 

En sprogven er en dansk ældre over 60 år, som mødes med dig 1-2 timer ca. én gang 
om ugen og taler dansk med dig. I mødes hjemme hos den ældre eller på et offentligt 
sted, som I beslutter sammen. 

Hvorfor skal du have en sprogven?

• Du får trænet det danske sprog
• Du får indsigt i den danske kultur
• Du er med til at skabe glæde og forebygge ensomhed hos den ældre
• Du får en udtalelse til CV´et, når du har mødtes jævnligt med den ældre i mindst 

tre måneder 

Hør mere her: Kontakt frivillighedskonsulent Camilla Westerback på tlf. 23 10 58 80 
eller på camwe@brondby.dk.

Sprogvenner er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen og et samarbejde mel-
lem Brøndby Kommune, Ældre Sagen, Mænds Mødesteder, Røde Kors og Kirkerne i 
Brøndby og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. 

Corona-testcenter er i denne uge i Brøndby Strand

Du kan lige nå det. Region Hovedstadens mobile testcenter står i denne uge klar ved 
Kulturhuset Brønden hverdage kl. 10-16.  

Der er ingen tidsbestilling, bare mød op. Det er for alle fra 12 år. Det tager kun fem 
minutter at få foretaget en test, og du får besked om resultatet inden for et par dage.

Husk sundhedskort (sygesikringsbevis), det er lettest for alle. Hvis du skulle have 
glemt det, kan du dog også blive testet uden. Hvis du har symptomer på coronas-
mitte, skal du kontakte din læge.

Uge 36, Kulturhuset Brønden: Mandag 31. august til fredag 4. september kl. 10-16.

Pensionisthusene er åbne

Pensionisthusene Stranden og Møllen holder igen åbent alle hverdage kl. 10-15. 

Der vil være forskellige aktiviteter, som kan ses på opslagene i pensionisthusene eller 
på Brøndby Kommunes hjemmeside. Du kan også følge pensionisthusene på Face-
book. Tilmelding kan ske hverdage kl. 8-9 på tlf. 43 28 30 17. 

Efterårssæson for bordtennis for demensramte og pårørende

Så starter efterårssæsonen op for bordtennis for dig, der er ramt af demens 
– tag en pårørende eller god ven med. Bordtennis er ikke bare sjovt, det er også god 
træning for hjerne, krop og sjæl. 

Vi mødes en søndag hver måned i Brøndbyhallens kælder.  
I efteråret spiller vi kl. 10-12 på følgende datoer: 

• Søndag den 13. september
• Søndag den 4. oktober
• Søndag den 8. november
• Søndag den 6. december 

Du behøver ikke have spillet bordtennis før. Frivillige fra Brøndby Bordtennis Club 
(certificeret demensvenlig forening) står for træningen. Deltagelse er gratis.

Vil du med?  
Så tilmeld dig hos Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club, tlf. 21 81 50 95. 

BRØNDBY KOMMUNE
INFORMERER
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