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Grøndal EV’s vindende
pigehold i selskab med
deres unge coach,
Niclas Molberg.

Slutspillet
længere væk
FLOORBALL Vanløse
Floorballs herrer får efterhånden svært ved at nå med
i slutspillet. Lørdag tabte
man nøglekampen ude mod
Hafnia FC med 7-4. Da Vallensbæk Floorball dagen
efter overraskende tabte 5-6
ude mod FFK er hullet op til
den forløsende 4. plads dog
fortsat »kun« på 6 point.
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Grøndal-kids var bedst
VOLLEYBALL Grøndal EV’s yngste medlemmer beviste i
weekenden, at der er masser af talent i klubben.
Fra årgang ‘97 og nedefter spiller man ikke traditionel volleyball, men en mere børnevenlig form, som kaldes for
kidsvolley. I kidsvolley er level 5 rækken for de bedste og
mest rutinerede spillere.
Det var netop i level 5, at Grøndal EV stillede med både et
pige- og et drengehold ved sidste weekends stævne i Frihedens Idrætscenter. Begge Grøndal-hold vandt såmænd deres
række – endda coachet af meget unge hjælpetrænere af
egen avl. ‘Projekt rollemodel’ virker i høj grad i Grøndal EV.
Klubbens piger afgav kun et enkelt sæt (til Roskilde) i turneringen, mens drengene måtte aflevere to sæt (til Ishøj). Men
altså meget overlegne turneringssejre til de to Grøndal-hold.
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Ny sejr – men
den var knap
HÅNDBOLD VHC/Vidars
damer hentede søndag en ny
sejr i kvalifikationsrækken,
hvor man fortsat er nummer
to. Men det holdt hårdt.
I Glostruphallen blev AG
Håndbolds 2. hold besejret
med 24-23.

Cathrine Grage
officielt OL-udtaget
SKØJTELØB Nu er det
ganske officielt, at Cathrine
Grage fra Hurtigløberforeningen af 1972 (HLF72) er
udtaget til næste måneds
vinter-OL i Vancouver.
Cathrine Grage er den
første dansker siden 1964,
som skal forsvare de danske
farver i hurtigløb på skøjter.
Hun har for længst opfyldt
de personlige kvalifikationskrav på 1.500, 3.000 og 5.000
meter-distancen, men nu har
den internationale skøjteunion bekræftet, at Danmark
får tildelt en nationsplads til
at stille op på 3.000 og 5.000meter-distancen. Danmarks
Idræts-Forbunds bestyrelse
har derefter som Danmarks
Olympiske Komite udtaget
Cathrine Grage til OL.
Cathrine er 33 år og
træner primært i canadiske
Calgary, men i Danmark repræsenterer hun HLF72,
som holder til på Genforeningspladsen. Cathrine
Grage debuterer ved OL
14. februar, hvor kvindernes
3.000 meter-løb afvikles. Den
24. februar gælder det 5.000
meter. Den seneste danske
OL-deltager i hurtigløb på
skøjter var Kurt Stille ved
OL i Innsbruck i 1964. Hans
bedste placering var en niende plads på 10.000 meter.

Københavns stærkeste ejendomsmæglerﬁrma med 13 forretninger
home Bjerregaard & Co. dækker København bedst !

