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I fredags leverede Julie
Berthelsen og Bryan
Rice to koncerter i
Søborg

Af Carsten Egeholt

De to sangere varmede om
eftermiddagen op på parke-
ringspladsen overfor Søborg
Torv inden aftenens koncert i
Stengårdskolens aula, hvor
godt 100 personer havde sik-
ret sig en billet.
Lions Club Gladsaxe stod

for arrangementet, hvor der
blev doneret 50.000 kr. til
nanubørnene på Grønland,
som er forening, der tager sig
af misrøgtede og forsømte

børn på Grønland, som ellers
ingen hjælp ville få nogen
steder.
Julie Berthelsen modtog

checken på vegne af sin
søster Krissie, som er leder

Nanubørn. Læs mere på
www.nanuboern.gl. Billeder
fra aftenens koncert kan ses
på www.persoerensen.dk
under musik.

50.000 kr. 
til nanubørnene 9 medaljer til Bagsværd

AC ved DM
Ved de danske mesterskaber
for ungdom i i Odense tog
Bagsværd Atletik Club fire
guld-, to sølv- og tre bronze-
medaljer. Så ud over Andreas
Bube, der løb et fantastisk løb
ved VM i Sydkorea og igen
forbedrede sin personlige
rekord, er der en del rigtig
gode talenter blandt de lidt
yngre i BAC.
Den største medaljesluger

var Celina Julin i P17. Hun
stillede op i tre discipliner og
fik medalje i alle. Hun starte-
de med at vinde meget kne-
bent i kuglestød på bedre
andet resultat, hendes vin-
derstød målte 10,89 m og
herefter tog hun en mere sik-
ker sejr i hammerkast ved at
kaste 39,61 m, for til sidst at

få en bronzemedalje i diskos
ved at kaste 31,10 m.
Hos drengene vandt Stefan

M. Mortensen i D15  diskos
ved at kaste 42,98 meter.
De resterende medaljer

blev alle løbet hjem på de lidt
længere distancer. Sara S.
Kristensen i P15 løb helt op
til sit bedste og det var lige
præcis nok til at tage sejren
på 3000m med 38/100 sek.,
og vindertiden lød på

10.40,05. Joachim W. Rosbo i
D15 løb også super hurtigt og
sikrede sig en meget sikker
sølvmedalje med tiden
9.27,55. Sarah Michelsen i
P17 løb en lidt overraskende
bronzemedalje hjem på
400m i tiden 61,94. Josefine

Rytter i P17 tog sig af de 2
sidste medaljer ved at få sølv
på 800m i tiden 2.15,32 og
bronze på 1500m med
4.55,88.
De flotte resultater har

medført at Celina Julin og
Josefine Rytter er  udtaget til
juniorlandsholdet, der skal
kæmpe ved de nordiske
mesterskaber på Østerbro
Stadion d. 3. og 4.september.

Unge slog til

www.nissan.dk

NISSAN MICRA
Fra 114.990 KR

Op til 24,4 km/l og kun 95 g/km

Innovative biler, 
fristende tilbud 

ÅBENT HUS PÅ SØNDAG!

Designet på Nissans biler er drevet af inno-
vation. De er skabt til at vække begejstring, 
når du kører i dem. Kom til åbent hus, og 
oplev nyhederne, fordelene, vores tilbud 
og mest af alt – lad dig begejstre.

Legal text: Micra forbrug: 18,5-24,4km/l,CO2 95-125g/km. (blandet kørsel) Prisen er eksl. leverings omkostninger på 3680 kr. Nybilsgaranti i 3år/100.000 km. 12 års garanti mod gennemtærring. Bilerne kan være vist med ekstra udstyr.
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NY ØKONOMISK
MOTOR 

98 HK

KØB I 
WEEKENDEN 

OG FÅ EKSTRA-
UDSTYR FOR  

5.000 kr

Motor 

Gladsaxe og Lyngby
slutter sig sammen

Lyngby-Gladsaxe Volley sky-
der for alvor sæsonen i gang
med afholdelse af en familie-
dag for børn kids) og ung-
dom (teens) samt deres for-

ældre. Familiedagen foregår
lørdag den 3. september kl.
12-16 på Buddinge Skole og
er for alle medlemmer og
prøvemedlemmer samt deres
familier. Vi får på dagen besøg
af Peter Morell fra Dansk
Volleyball Forbund, som af

mange kaldes for Mr.
Kidsvolley i Danmark. Peter
har modtaget adskillige pri-
ser for sit arbejde med kids-
volley, både i Danmark og i
udlandet. Og desuden er han
en af hovedmændene bag de
træningsprogrammer, der

anvendes til kidstræning.
Den amerikanske volleyball-
spiller, Lindsey Strick-land,
som i denne sæson spiller på
Lyngby Volleys elitehold,
kommer og fortæller om
”Nutrition, food and physical
training” for teens og deres
forældre. Dagen sluttes af
med en teen-kamp. Vi glæder
os til at starte sæsonen med

en fælles ungdoms- og fami-
liesamling. Vores målsætning
er, at det bliver starten på en
fast tradition i klubben frem-
over, hvor både spillere, for-
ældre og trænere kan samles
om klubben og de aktiviteter,
der er forbundet hermed. Vil
du vide mere om familieda-
gen, så kig på hjemmesiden
www.lyngby-gladsaxe.dk.

Hvis du ønsker at prøve at
spille volleyball eller at delta-
ge i familiedagen, så ring til
Mai på 44446472.
Klubberne i Lyngby og

Gladsaxe er blevet enige om
at gå sammen, og i aften er
der stiftende generalforsam-
ling. Tidligere har de to klub-
ber arbejdet sammen på
teens-niveau.

Familiedag i volleyball

Julie Berthelsen og Bryan Rice varmer op ved Søborg Torv. 
Foto: Kaj Bonne.

Celina Julin vandt to guldme-
daljer og en bronzemedalje.
Foto: Privat.


