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Det er ikke så overbevisende som tidligere,
men VHC/Vidars damer bliver ved med at
vinde i kvalifikationsrækken. Søndag hen-
tede Vanløsepigerne to point i Nykøbing
Sjælland, da FK Odsherred blev besejret
med 16-14.

Sejren betyder, at VHC/Vidar fortsat sid-

der solidt på 2. pladsen i rækken, som giver
adgang til kvalifikationskampe om opryk-
ning til 3. division. Der er fem point ned til
Herlev(Hjorten Håndbold på 3. pladsen, men
også seks point op til det suveræne tophold,
Gladsaxe Håndbold II. 

BOB

Ny snæver håndboldsejr

Den lokale skøjteklub
på Genforenings-
pladsen afholder en
række gratis aktiviteter
i forbindelse med, at
skøjteløberen Cathrine
Grage er med ved det
kommende Vinter-OL..
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Vinter-OL i Vancouver i Ca-
nada starter nu på fredag 12.
februar, og her vil skøjteløbe-
ren Cathrine Grage fra Hur-
tigløberforeningen af 1972 -
også kaldet  HLF 72, deltage i

hurtigløb på skøjter. Det er
første gang siden 1964, at en
dansker er med i denne disci-
plin. Cathrine Grage er i
øvrigt den første danske
kvinde, som stiller op ved OL
i hurtigløb på skøjter, hvor
hun skal deltage på kvinder-
nes to længste distancer -
3.000 og 5.000 meter.

For at markere dette ar-
rangerer skøjteklubben en
række gratis aktiviteter på
den store skøjtebane på Gen-
foreningspladsen. Fredag 12.
februar klokken 18.00-20.00
vil den elektriske belysning
rundt om banen blive sluk-
ket, og der vil være små le-
vende lys hele vejen rundt
om den 400 meter lange bane
- forhåbentligt i et flot hvidt
snetæppe. 

Alle er velkomne til at

komme og opleve den speci-
elle stemning, og HLF 72 by-
der på varm kakao til alle
skøjteløbere.

Vil man prøve de særlige
hurtigløbsskøjter, kan man
komme hver dag i skolernes
vinterferie i uge 7 fra klokken
15.00-17.00 på Genforenings-
pladsens skøjtebane ved HLF
72s røde skurvogne ved skøj-
tebanen. Børn kan med for-
del tage sports-/løbesko
med, så skøjterne kan monte-
res direkte under skoene. Ef-
ter strabadserne vil der være
varm kakao.

Genforeningspladsen er
det eneste sted i Danmark,
hvor man kan dyrke hurtig-
løb på skøjter. Til gengæld er
banen kunstfrossen, så hvert
år kan der løbes i tre måne-
der - fra december til februar.

Lokal skøjteløber til OL

Cathrine Grage er den første danske 
hurtigløber på skøjter, der skal med til Vin-

ter-OL siden 1964. 

Isaktiviteter

Orelund, Sjælland 

Diskret og professionel behandling 
på Orelund Gods

– en del af Behandlingscenter Tjele.

Mere end 20 års erfaring med afhængighed 

www. tjele.com/orelund

Døgntelefon 70 20 40 80

Vi har hjulpet tusinder 
til et bedre liv uden 

alkohol og /eller medicin

Alkoholbehandling på Sjælland

Orelund Gods, 
Sjælland 

FÅ 2 BRILLER
– BETAL FOR 1

21for

2 PAR BRILLER MED GLIDENDE
OVERGANG OG BREDT SYNSFELT
Bedste kvalitet til en
fantastisk 2-for-1 pris.

GRATIS SYNSPRØVE.
KÆMPE STELUDVALG. 1999,-

Danmarks bedste priser

www.optikhuset.dk

Såfremt du ønsker tillægsydelser, som f.eks.

antirefleksbehandling skal du betale tillæg for begge par.
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OPTIK
Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c, 4587 1078
Frederiksberg, Falkoner Allé 47, 3810 1468
Hillerød, Slangerupgade 2, 4828 7899
Odense, Fisketorvet 5, 6613 7135
Århus, Klostertorvet 6, 8613 6008
Roskilde, Hersegade 1A, 4632 4800
Randers, Rådhustorvet 6, 4466 6008

Vi søger
Til et par, som ønsker at bo iVanløse, søger vi en 3 eller 4 værelses lejlighed.

Ligeledes søger vi en 2 værelses lejlighed til studerende, der skal flytte til
København og læse til sommer.

Kontakt Lars Olesen på tlf. 38 71 33 00, og hør nærmere om dine muligheder for
et hurtigt salg.

home Bjerregaard & Co. - når du skal sælge din bolig !


