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Sygdom og server kostede
Simon Gades smash var ikke nok
for Danmark mod Norge. Den
unge Holte-spiller står foran et
eventyr med et langvarigt ophold i Canada.
Foto: Thomas Olsen.

Danmark havde
ikke overskuddet
i finalekamp mod
Norge.
volleyball
Joachim Parbo fra Århus var hurtigst. Foto: Martin Ballund/Scanpix.

Mere sølv til
Tommy Nielsen
For sjette gang blev
Tommy Nielsen
nummer to ved de
danske mesterskaber i cyklecross.
cyklecross
- I må godt få den, lyder
det med et grin i telefonen.
Tommy Nielsen er på vej
hjem fra DM i Århus med
endnu en sølvmedalje om
halsen, og selvom det i bund
og grund er et ﬁnt resultat,
er han godt og grundigt
træt af netop den kulør.
- Jeg har vel en seks-syv
stykker (seks red.) af den
slags og kun en af guld, så
jeg er godt træt af det, siger
Tommy Nielsen, som efter
mange år hos Værløse-Farum Cykleklub nu repræsenterer CK Kronborg.
Mesterskabsløbet på den
isglatte rute udviklede
sig til en tvekamp mellem
Tommy Nielsen og den forsvarende mester Joachim
Parbo. De to ﬁk lige så stille sat et trekløver af unge
løver af. Midtvejs på sidste
omgang kom afgørelsen, da
Tommy Nielsen missede et
sving.
- Han ﬁk et forspring på
hundrede meter, da jeg
havde en svipser i et sving.
Jeg kørte næsten det hele
ind, men tabte med ti meter. han var træt mod slutningen, så det var surt, fortæller Tommy Nielsen.

En førsteplads havde udløst en billet til VM om en
måneds tid, men nu må
Tommy Nielsen vente på
besked.
- Jeg ﬁk besked på, at gå
hjem og træne, så der er
helt sikkert en mulighed for
at komme med til VM, siger
Tommy Nielsen, som tilbage i sin mesterskabssæson
i 2003 var forhåndsfavorit
til U23-VM, men brækkede
hånden ved et styrt til DM
og måtte se regnbuetrøjen
blive trukket over hovedet
på en konkurrent. Selvom
karrieren synger på sidste vers for den 28-årige
Hillerød-borger, er lysten
kommet tilbage i rigelige
mængder.
- Det var ikke så sjovt
sidste år, da jeg blev skilt,
men nu er lysten kommet
tilbage, så jeg bliver ved.
Vi har nogle unge gutter
som kører meget stærkt,
og de skal ikke have lov til
at vinde. Men om et par år
kan jeg nok ikke følge med
dem længere, konstaterer
Tommy Nielsen.
Juniorrytteren
Jonas
Pedersen bruger mest cykelcross til at holde sig i
form frem til starten af
mou nt a i nbi ke sæ sonen,
men han gør det ganske
overbevisende
på
den
spinkle crosscykel. Jonas
Pedersen blev dansk juniormester med maner, da
han var over en halv omgang foran sin nærmeste
rival.
mikkel

Banerytter
sendt til tælling
Den danske seksdagesstjerne
Michael Mørkøv
måtte en tur på
hospitalet efter et
styrt lørdag aften.
cykling
Alex Rasmussen og Michael Mørkøv var tilsyneladende godt på vej mod
sæsonens anden seksdagessejr i Rotterdam, da
hollandske Theo Bos kørte
ind i Michael Mørkøv, som
efterfølgende blev sendt på
hospitalet til observation
for hjernerystelse. Senere
lørdag nat blev Michael
Mørkøv udskrevet.
Det danske par førte løbet, da Michael Mørkøv røg
på langs. Alex Rasmussen
kørte søndagens jagter
sammen med den tyske
stjerne Robert Bartko, der
ligeledes stod uden makker
efter Jef Vermeulen blev
neutraliseret på førsteda-

gen. Nyt førerpar er de rutinerede schweizere Bruno
Risi og Franco Marvulli.
Danny Stam og Iljo Keisse
er også med i striden om
førstepladsen.
Michael Mørkøv forventes
tilbage i løbet her til eftermiddag, hvis det vurderes,
at det ikke udgør en risiko
for at forværre skaden.
De danske verdensmestre
i pointløb vandt tidligere
på sæsonen seksdagesløbet i Gent og førte løbet i
Rotterdam fra første dag.
Årets vigtigste løb på seksdageskalenderen er forsvaret af sidste års sejr i Ballerup, hvor arrangør Henrik
Elmgreen har begunstiget
Michael Mørkøv og Alex
Rasmussen med karrierens
største kontrakt.
Lillebror Jesper Mørkøv
er med i Rotterdam, hvor
han deltager i talentløbet,
UIV Cup, hvor han sammen med hollandske Barry
Markus overtog spidsen
med sejr i lørdagens sidste
to spurter.
mikkel

16. plads ved skøjte-EM
SKØJTELØB: Ved EM i hurtigløb på skøjter i den norske by Hamar opnåede danskeren Cathrine Grage en
16. plads på 3000 meter-distancen som bedste resultat
i weekenden. Derudover blev danskeren nummer 21 på
1500 meter og nummer 25 på 500 meter. Cathrine Grage
har tidligere på sæsonen klaret OL på 1500 og 3000-meteren. Ifølge Dansk Skøjte Unions hjemmeside er det dog
ikke sikkert at danskeren får lov til at stille op, da der til
konkurrencerne i Vancouver kun uddeles 40 OL-pladser.
»Det ender nok med, at Cathrine Grage kommer til at stå
på reservelisten«, skriver Dansk Skøjte Union.
rene

Guldvindere kaldt til møde
SEJLSPORT: OL-guldvinderne Martin Kirketerp og Jonas Warrer er blevet indkaldt til et møde med Dansk Sejlunion i et forsøg på at løse de stridigheder, der er opstået i
kølvandet på OL i Beijing. »Det er helt klart en fremstrakt
hånd,« siger Warrer til TV2 Sporten. På mødet vil sejlerne
have diskuteret forløbet op til legene, hvor de var tæt på
slet ikke at blive udtaget, og så vil de forhøre sig om mulighederne for økonomisk støtte. Herefter skal Warrer og
Kirketerp beslutte, om de har lyst til at arbejde frem mod
OL i London i 2012. »Vi skal først og fremmest stadigvæk
have sulten. Ellers er det lige meget. Og vi skal senest i
gang til slutningen af året, hvis vi skal op på samme niveau som Beijing,« siger Warrer til tv-stationen.
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Seks gange måtte Peter
Trolle forlade sin seng natten til søndag og ud og tale
i den store mikrofon på
toilettet. Så det var stærkt
begrænset, hvad der var
tilbage af kræfter til søndagens U 20-landskamp
mod Norge. Men Birkerøddrengen Peter Trolle insisterede på at spille.
Han nåede ikke helt samme højder som i fredagens
landskamp mod England,
hvor han var ganske fremragende i 3-1 sejren. Når
han stiger til vejrs og svinger højre arm og rammer
bolden, så er der fart på.
Det bliver voldsomt, når
den 16-årige er udvokset
og har fået ﬂere kræfter i
kroppen.
Norge havde også slået
England, så de to hold spillede ﬁnale om retten om
at gå videre til næste trin
i Montenegro i april. Efter
en jævnbydrig kamp mod
Norge ved NM troede de
danske spillere på muligheden. Men det gik ikke videre godt.
Over en bred kamp servede de danske spillere for
dårligt, og noget var direkte elendigt med alt for høj
risiko. Og uden gode server
er man på den.
Mod England spillede liberoen Frederik Mikelsons
fra Gentofte noget nær fejlfrit. Englænderne servede
af en eller anden uransagelig grund hele tiden på
ham, og han tog sig af alt.
- Frederik indsats var lige
til seniorlandsholdet, roste
sportschef Mikael Trolle,
der konstaterede, at hans
egen søn ikke ydede maksimalt mod nordmændene.
- Peter var slet ikke dårlig, men det siger sig selv,
at han ikke kunne yde det
samme, når han dårligt
havde sovet.
Ordet nepotisme kan godt
dukke op, når sportschefens søn skal på et landshold. Men Peter Trolles
format er så stort, at alle
vist kan se, at han er fuldt
berettiget til at være med.
Danmark var tæt på i
2. sæt med 19-19, men så
kom der en række dumme
fejl, der kostede dyrt mod
et glimrende norsk mandskab.
I 3. sæt var Danmark med

her der er der også masser
af potentiale.
Dansk Volleyball Forbund
vil godt arrangere EM for
seniorer i 2013, så det var
vigtigt, at turneringen i
Holte gik planmæssigt.
Der var ros fra den spanske
delegerede efter afslutningen.
- Vi har vel i alt været op
mod 60 fra Holte og Farum,
der har knoklet i tre-ﬁre
dage fra morgen til aften,
så vi er ved at være godt
brugte, sagde den tilfredse
Holteformand Henrik Borring.
- Det gav pluspoint, at
Holtehallen har så ﬁne faciliteter – ikke mindst med
næsten ekstremt godt lys,
sagde Mikael Trolle.
Niller
EM-kvalifikationsturnering,
mænd
Danmark U20–Norge U 20 0-3
(15-15, 21-25, 20-25)

til 17-17, før servefejl igen
ødelagde det hele.
På det danske hold er der
to 16-årige og en del 17- og

18-årige, så der er masser
af fremtid i holdet.
- Vi skal arbejde lidt mere
med organisationen, for at

få mere ud af holdet, sagde
Mikael Trolle.
U19-landsholdet for piger
tabte 0-3 mod Aserbajd jan

U-landsholdsspilleren Simon
Gade fra Holte vil udvikle talentet
med et collegeophold.
volleyball
Til sommer bliver 18-årige Simon Gade student
fra Marie Kruse Skole i Farum. Alt tyder på,
at han så skal holde et sabbatår. 12 år i danske

skoler kan godt kræve sit.
- Det er min plan, at jeg skal holde et sabbatår
i Canada. Det primære mål er at komme på et
college, hvor jeg også kan komme til at spille volleyball, siger Simon Gade, der i disse dage selv
bakser på højtryk med at få en aftale i stand.
Simon er et produkt af samarbejdet mellem
Farum og Holte omkring volleyball, og det har
altså foreløbig ført til en plads på U 20-landsholdet, der i weekenden spillede EM-kvaliﬁkationsturnering i Holte mod England og Norge.
3-1 mod England fredag aften blev fulgt op 0-3
søndag mod Norge. Så røg tyren til Montenegro

Henry hædret
fodbold
Siger man pigefodbold i Ølstykke og omegn, så er der
ingen vej udenom også at
sige »Henry«.
Ikke fordi de unge frøkener med knopper under
støvlerne altid er specielt
hensynsfulde og heldigvis
er det ikke helt så moderne
mere, det med smøgerne.
Nej, det er »Henry« som i

EM-kvalifikationsturnering,
kvinder
Danmark U 19–Aserbajdjan U 19
0-3
(24-26, 8-25, 16-25)
Tilskuere: 300

Canada kalder på Simon Gade

Henriette hansen fra Ølstykke FC
modtog et rejselegat som tak for
sin store frivillige indsats. Foto:
Jeppe Lodberg

Henriette Hansen
fra Ølstykke FC
modtog rejselegat
på SBU’s delegeretmøde.

efter at have haft en oplagt
sætbold i 1. sæt ved 24-23.
På det danske hold er ﬂere
af spillerne kun 15 år, så

kælenavnet for Henriette
Hansen, der ligger næstfor
på tungen.
I mere end 25 år - efter, at
en knæskade satte en stopper for hendes egen utvivlsomt lovende karriere - har
Henriette Hansen ikke
bare taget del i, hun har
opbygget pige og dameafdelingen i Ølstykke FC. Som
træner, som frivillig leder og ikke mindst som hovedkraft i den årlige skoleturnering med deltagelse af 2300 af kommunens »tøser«,
der ikke sjældent siden har
meldt sig ind i den organiserede klubfodbold.
Det var derfor en glad og
oplagt SBU-formand Kurt
Bagge-Hansen, der på den
sjællandske boldspil-uni-

ons Delegeretmøde i lørdags kunne byde Henry op
på scenen i Roskilde Kongrescenter for at modtage
hyldest, blomster - samt
kram og check af Bagges
forgænger, Erik Asmund.
Denne har lagt navn til
SBU’s ypperste hæder for
frivillige, ulønnede ledere
i fodbolden, Erik Asmunds
Rejselegat. Det er 10.000
kroner stort, men det virkede nu ikke som om, det
var pengene, der lå Henriette Hansen på sinde, da
hun blev bedt om en kort
takketale. Det skulle da
lige være, at der nu var råd
til en smuttur til frisøren:
- Det er jo det, der er det
skønne ved det her. Ingen
andre steder får man så

umiddelbar respons, som
når man står foran måske
80 tøser. »Hold kæft, hvor
sidder dit hår grimt i dag«,
får man måske at vide. Men
det er jo så det, og så kan vi
komme i gang.
Kom det med et smil fra
Henry, som til gengæld
godt kan gå hen og blive i
godt gammeldags dårligt
humør over »sin egen generation« - forældrene til
mange af »hendes piger«.
- Der er rigtigt mange forældrer, der er blevet superambitiøse på deres pigers
vegne, og de vil have lærerplaner for alt - i stedet for
at lade ungerne være børn,
der bare synes, at det er
sjovt at spille fodbold. Det
gør det godt nok sværere at
være frivillig leder og synes, at det er sjovt, sagde
Henriette Hansen.
Også Allan Thoft Jensen
fra Vejby IF hædredes på
SBU’s Delegeretmøde. Han
ﬁk et Faxe Kondi Legat for
sit utrættelige ungdomsarbejde, der udover trænergerningen indbefatter
fodboldture til Italien og
den tyske Bundesliga på de
nære linjer og medlemskab
i Gribskov Kommunes
Idrætsråd på de ydre. Og
nåh ja, så er det lige op over
med den CD med Vejby IFs
klubsang, han har forfattet.
lod

til næste runde.
- Nederlaget kan vi kun takke os selv for. Når
serverne ikke fungerer bedre, kan man ikke
sætte næsen op efter mere. Egentlig syntes jeg,
at vi på mange punkter spillede særdeles godt.
Mentalt og moralsk klarede vi opgaven ﬁnt, men
mod et godt spillende norsk hold, er der ikke råd
til at serve så dårligt, siger Simon.
Som et produkt af træningssystemet i Holte
træner han hver dag. Når der ikke trænes spil,
bruger han en del tid på at styrketræne. Ud over
træningen i Holte, skal der også bruges tid på
landsholdsarbejdet.
Niller

Horisonten
bør udvides
Kurt Bagge slog et
slag for integrationen i sin formandsberetning på SBU´s
delegeretmøde, der
foreløb udramatisk.
fodbold
Mens vinden hylede uden
for, var det kun klapsalverne efter formandens beretning og de efterfølgende
valg, der gav lyd i Roskilde
Kongres & Idrætscenter.
Her var repræsentanter fra
75 klubber mødt frem til
det traditionelle delegeretmøde. Men så var det ellers
slut med det traditionelle,
for de livlige debatter og
heftige diskussioner, der
har præget mange tidligere af slagsen, udeblev.
Ikke én eneste kommentar
til formand Kurt Bagges
beretning, som kom rundt
i alle kroge og bl.a. berørte
det til tider ømtåelige »integration«.
- Vi har vores foreningskultur, men der skal være
plads til os alle sammen.
Nogle siger, »de nye«skal
indordne sig, men er det
dét, man mener? Der er
forskel på jyder og sjællændere, men der er også
forskel på folk fra Albanien
og Kosovo og Bornholm,
konstaterede Kurt Bagge
og fortsatte:
- Vi siger selvfølgelig ja til

integration, Men gør vi nok
for, at de skal blive en succes? Mange steder går det
virkelig godt, men der er
også steder, hvor man må
opgive.
- Hvad er årsagen til det?,
spurgte formanden og besvarede selv spørgsmålet:
- En af årsagerne er, at vi
ikke i tilstrækkelig grad
sætter os ind i de kulturelle
baggrunde og forskelligheder, der er, når vi forsøger
os med integration.
Han fortalte en lille historie fra forårets dommermøder, hvor han mødte en ung
mand, som hedder Basharat Mahmood.
- Han arbejder til daglig
med unge mennesker fra
Askerød-bebyggelsen, og
han gør rigtig meget for de
unge indvandrere. Basharat fortalte om, hvorfor
de unge mennesker nogle
gange reagerer meget voldsomt. Årsagen er tit den, at
der bliver talt ned til dem,
og i mange kulturer er det
æreskrænkende. Specielt
når det sker over for ens
venner og kammerater føles det meget nedværdigende for den enkelte.
- Hvis integrationen skal
lykkes og blive bedre, skal
vi blive bedre til at sætte os
ind i de kulturelle forskelle.
Vi kan godt bevare en god
foreningskultur samt gøre
plads til alle, hvis vi udvider vores horisont en smule, sagde Kurt Bagge-Hansen.
fri

