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Karlslunde tog
guld i opvisning
”Anois” fra Karlslunde IF Gymnastik er nye
danmarksmestre i opvisningsgymnastik

Karlslunde: Performanc eholde t ”A noi s ” f r a
Karlslunde IF Gymnastik blev danmarksmestre i opvisningsgymnastik, da GymDanmarks
konkurrencestævne Gym
for Life blev afviklet i
Odense tidligere på sommeren.
Gym for Life er en konkur renceform, hvor alle
deltagende hold sammensætter et opvisningsprogram på max 5 minutter,
og opvisningerne vurderes
af et kompetent dommerpanel. Dommerne bedømmer
på originalitet, underholdningsværdi, helhedsindtryk

og teknisk kvalitet. Alle
hold tildeles guld, sølv eller
bronze og de hold, der tildeles guld, går videre i finalen,
hvor den endelige vinder kåres som danmarksmestre.
Anois deltog i konkurrencen for første gang, da holdet
er en del af den nye performancesatsning, Karlslunde
IF Gymnastik har lavet.
Holdet var i gang med deres
allerførste sæson, og ingen
havde derfor forventet, at de
skulle stå som vindere allerede det første år.
- Vi er overraskede og
utrolig glade. Det er ubeskriveligt at stå med pokalen oven på en fantastisk

weekend, hvor tingene gik
op i en højere enhed. Gymnasterne gav alt, hvad de
havde i sig i den indledende
runde, og i finalen var vi lidt
flade, så derfor var det helt
reelt, at vi blev overraskede
over sejren, udtaler Karina
Vestermark Jensen, der er
træner på Anois sammen
med Caroline Muushardt,
og hun fortsætter;
- Det, der står tilbage
som den stærkeste følelse
omkring det hele, er fællesskabet. At vinde som et hold,
med opbakning fra foreningen, forældre og publikum
og den gode stemning blandt
de deltagende hold og arran-

Greves borgmester fik med egne øjne set, hvad Danmarksmestrene kan lave i en hal. Foto:
Karina Vestermark Jensen
gørerne, gjorde det hele til
en kæmpe oplevelse.
Greve Kommune havde
to hold med i finalen, da sidste års vindere ’Talenthold
Greve’ igen i år var i finalen.
Udover Anois og Talenthold
Greve, så var Bellinge Gymn a st er ne s Per for m a nc e
Elite Team og DGI Nordsjælland Performance Team
Værløse også i finalen.
Gym for Life pokalen satte et flot punktum på holdets
første sæson, som afslutte-

des med en tur til verdens
største gymnastikfestival
Gymnaestrada i sommerferien. I juli 2020 er der en
europæisk udgave af Gym
for Life, som holdet nu går i
træningslokalet for at forberede sig til.

Fejret af borgmester
- For nylig blev de nåkårede Danmarksmestre fejret
af Greves borgmester, Pernille Beckmann.
. Vi havde en hyggelig af-

ten, hvor holdet gav en miniopvisning til ære for Pernille, som kun kunne bekræfte
det vi alle sammen godt ved,
at Performanceholdet ”Anois” er super dygtige.
Der blev delt slikposer ud,
selvom det måske ikke er det
sundeste valg – men gymnasterne brænder så meget
energi af, at det nok kan gå
en enkelt gang, lyder det fra
Danmarksmestrene.
Fra denne sæson er Anois
blevet til Nou.

Ungt talentfuld spiller får
sine ønsker opfyldt
23-årige Sebastian Bugstrup i Greves ligastrup og ny træner i hjembyen
Havdrup
Badminton: Selv om der
ikke er turneringskampe, er der alligevel sket
en hel del for en ung talentfuld singlespiller i
Greve.
Greve, der noget overraskende sluttede som vinder
af Grundspillet i sidste sæson, har ikke ændret meget i ligatruppen til den
nye sæson, men der er bl.a.
blevet plads til Sebastian
Bugstrup.
- Jeg ved godt, der bliver

hård kamp om pladserne, og
at jeg virkelig skal kæmpe
for at komme på ligaholdet,
men jeg vil forfølge drømmen om at blive fuldtids
spiller. Derfor har jeg brugt
meget tid på træning i både
Greve og det nationale center i Brøndby, siger Sebastian Bugstrup, som har fået
en hel del af sin badmintonopdragelse i nabokommunen Solrød.
- Jeg er fra Havdrup, så
det har været naturligt at

spille her, men også i Solrød
for at få opfyldt ambitionerne. Han vender nu tilbage
til hjembyen Havdrup for at
blive ungdomstræner.
- Jeg har hidtil været ungdomstræner i Greve, og jeg
har erfaring lige fra miniton
til de ældste og højest rangerede ungdomsspillere. Jeg
ser frem til at lære fra mig
i Havdrup, hvor det vil være
mit ansvar at udvikle den
enkelte spiller uaf hængigt
af niveau. Det vil ske med

glæde og energi, og overordnet mener jeg, det skal
være sjovt at være til træning, lyder det fra Sebastian
Bugstrup, som fortsætter
trænergerningen i Greve..
I Havdrup har ungdomsformanden Anika Nissen
store forventninger til samarbejdet.
- Sebastian skal være
træner på alle vore ungdomshold med undtagelse af
miniton. Sebastian kender
byen og mange af de unge,

Succes for ung Solrød-pige
Rebecca Mortensen vinder sin første ITF-turnering
Tennis: 13-årige Rebecca
Mortensen fra Solrød går
nu i Caroline Wozniackis
fodspor.
Den talentfulde 12-årige
pige har således netop vundet sin første ITF-turnering
Rebecca Mortensen indledte i maj 2008 et succesfuldt makkerskab med
svenske June Bjork. I en
turnering i Falköping vandt
de først overbevisende over
et rent svensk par for så at
blive besejret i kvartfinalen
efter 12-14 i tiebreak.
Fire uger senere nåede de
finalen i en kategori 3 turnering på Frederiksberg – endda som første års U 14.
I 2019 tilhører de begge
den ældste U 14 årgang.
Selv om Rebecca Mortensen
stadig er 13 år tager de mod
nye udfordringer og er derfor begyndt at deltage i tur-

neringer under ITF – International Tennis Federation.
I ju n ior O pen 2 019 i
Kramfors gik de hele vejen med finalesejr over et
svensk par.
I single, hvor Rebecca var
seedet 7, blev hun stoppet af
den norske favorit Sarina
Reinertsen.
Caroline Wozniacki vandt
i 2004 turneringen i Kramfors.
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Den 13-årige Solrødpige
Rebecca Mortensen opnåede
sit hidtil bedste resultat ved
at vinde den stærkt besatte
U 18 turnering i Kramfors
sammen med svenske June
Bjork i double. Privatfoto.

23-årige Sebastian Bugstrup vil kæmpe for en plads på Greves
ligahold og glæder sig samtidig til at være ungdomstræner.
så vi glæder os virkelig meget, lyder det fra Anika Nissen.
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Solrødkvinde
vinder to
VM-medaljer
Ny succes for Dorte Steenberg
Badminton:En veteranspiller i Solrød bliver ved
med at vinde medaljer til
den i forvejen store samling.
Det er Dorte Steenberg,
der med succes deltog ved
VM i den polske by Katowiice.
Med sig hjem i bagagen havde hun to gange
VM-bronze. De blev vundet i mixdouble sammen
med Carsten Loesch og i
damedouble med Christina
Rindshøj.
Med til historien hører, at
hendes mor Grete Steenberg

er den mest vindende spiller
i Solrød Strands Badmintonklub.

jh

Dorte Steenberg sammen
med mor Grete.

