
kan 
Af Bertil Thøfner, Sune Bøndergaard og Henrik Sørensen 

Guld h~s juni~re~ne til Kvik Næ~tved, sø lv til Sisu/MBK og bronze til VR/. Nø rreå sluttede på 4. pladsen. Sjældent har vi 
været vidner til sa spændende, intenst og dramatisk et finalestævne som i år. 

VRI stod for årets arrangement af slutspil for ungdoms
hold. Stævnet blev uden sammenligning det mest 
spændende, dramatiske og velspillet vi har oplevet i 

0 mange ar. 

HERREJUNIOR 
vi Bertil Thøfner 

På forhånd var det givet at Sisu/MBK 
og KVIK Næstved var favoritter til at 
mødes i finalen. Begge hold var 
grundspilsvindere hhv. i Vest og Øst
Danmark og var derfor direkte i 
semifinalerne. 

Kvartfinaler 
I den første kvartfinale tørnede Vig og 
Nørreå sammen. En kamp, der på 
papiret virkede temmelig lige. Men 
Vig var slet ikke kommet ud af start
hullerne og var kun foran en gang (1-
0). De godt kæmpende Nørreå-spille
re vandt fortjent 10-6. Sebastian 
Murphy vandt alle sine kampe og 
bidrog dermed stærkt til sejren. Nick 
Sommer vandt en flot kamp mod Las
se Larsen. 

Den anden kvartfinale stod mellem 
værterne fra VRI og BTK 61 / Brøns
høj, der jo kom med i sidste øjeblik 
på afbud. Kampen blev en ensidig 
forestilling, idet de veltrænede jyder 

fuldstændig kørte over BTK 61, der 
var en skygge af sig selv. Kun Anders 
E. Nielsen formåede at vinde en sing
le, da han slog VRl's Mads Andersen, 
der ellers er gået meget frem i dette 
forår. BTK 61 vandt også den ene 
double, men så var det også slut. VRI 
vandt kampen 10-2 og skulle nu op 
imod KVIK Næstved i den anden 
semifinale. 

Semifinaler 
Første semifinale mellem Sisu/MBK 
og Nørreå blev starten på 4 forrygen
de finalekampe. Sisu var som grund
spilsvindere på forhånd favoritter, 
men Nørreå ydede god modstand. 

Kampen blev meget tæt hele vejen 
igennem og til sidst blev det udslags
givende, at Sisu 's førstemand, Mathi
as Samsing, viste stor styrke med 4 
~ejre. Nørreå fulgte rigtigt godt med, 
idet man bl.a hentede 4 sej re mod 4. 
manden, Petrus Brønlund. 

Først ved sti ll ingen 7-5 troede man at 
kampen måske ville gå Sisu 's vej, 

men så spillede Sebastian giftigt og 
slog Morten Sørensen 2-0 og reduce
rede til 6-7. Afgørelsen kom dog da 
Mathias slog Sebastian 2-0 og bragte 
Sisu på 9-7. Dennis Nielsen, der i 
øvrigt spillede et flot slutspil, vandt til 
8-9, men da Sisu havde bedre sæt
score, fik denne kamp kun kosmetisk 
betydning. 

Hvem der skulle blive Sisus finale
modstander skulle som sagt nu af
gøres mellem KVIK Næstved og VRI. 
Denne semifinale brev et stort drama. 
Ingen af holdene var på noget tids
punkt foran med mere end en single
kamp. Stortalentet fra VRI, Jakob As
mussen vandt som ventet alle sine 
kampe. Dog med besvær i to af dem. 

Næstved vandt en meget vigtig nøg
lekamp inden doublerne og undgik 
dermed at komme bagud 3-5. Morten 
Bo slog Mikael Iversen 2-1. Omvendt 
var det ved still ingen 6-6 Jakob der 
bibeholdt VRl's chancer for ikke at 
blive hægtet vitalt bagud med sejr på 
2-1 over Morten Bo. 

De 4 sidste singlekampe blev afgjort 
med 2-0 sejre - 2 til hvert hold. Det 
betød 9-9 og at kampen skulle 
afgøres på sæt. Uha uha .... Men det 
blev sjællænderne, der kom i finalen 
da man havde + 1 sæt.... VRI havde 



SJÆLDENT HAR MAN V ÆRET VIDNE Til SÅ JÆVNBYRDIGT ET SLUTSPIL I UNGDOMSDIVISIONER-

dog muligheden med føring 9-8 men 
Stefan Cortz var kold og vandt 2-0 
som var påkrævet. 

3. halvleg skal vi lige have med! I den 
netop omtalte sidste kamp løb tem
peramentet af med den gode Morten 
Bak fra VRI, da han hamrede battet 
ned i gulvet i frustration over den tab
te finaleplads. Reaktionen var i over
kanten og det gav prompte rødt kort. 

En trist afslutning for Morten og VRI, 
der havde meget stor ære af en fanta
stisk kamp. 

VRI tog bronze 
Om søndagen i finalekampene blev 
det igen meget tæt. Bronzekampen 
blev flot og underholdende. 

VRI havde brugt natten til at gennem
læse karantæne-reglerne, og var 
kommet frem til at man alligevel ville 

benytte Morten Bak, da en paragraf 
"gav" ret... .. Efterspillet her lader ven
te på sig. 

Nørreå chockstartede og kom hurtigt 
foran 4-1 . Jakob Asmussen mødte nu 
Sebastian M. En kamp mellem vel 
nok Drengelandsholdets nr. 1 og 2. 
Kampen bød på svingende spil, men 
helt sikkert skidt forsvarsspil fra beg
ge. Jakob vandt til sidst 2-1, primært 
fordi Sebastian ikke var god nok til at 
serve kort på de rigtige tidspunkter. 
Jakob demonstrerede ofte at han er 
knalddygtig til at åbne på halvlang og 
få overtaget i duellerne. 

VRI vandt begge doubler klart 2-0 og 
så havde vi 5-5. Herefter var det dødt 
løb med 4 sikre sejre til hvert hold og 
endnu engang 9-9. VRI tog dog bron
zen og fik et lille plaster på såret efter 
lørdagens store skuffelse. Men vi skal 
huske at Nørreå måske vinder 18-0, 

hvis skrivebordsafgørelsen går mod 
VRI!! Men sådan bør det næppe gå. 

KVIK Næst. gjorde det umulige! 
Finalen mellem Næstved og Sisu/ 
MBK blev et mega-drama. Lad det 
være sagt med det samme. Sisu med 
Mathias og Morten i spidsen skulle 
forsøge at rense igennem, idet 3. og 
4. manden måske kunne få det svært 
overfor Næstveds utroligt homogene 
hold. "Kampen" i kampen, der måske 
kunne være afgørende var mellem de 
to 4. mænd, Nick fra Næstved og Pe
trus fra Sisu. Sidstnævnte er stjerne i 
Grønland, men har det sværere i "vo
res" del af Danmark. 

Og disse to mødtes i 2. kamp, med 2-
0 sejr til Nick som følge. Og i det hele 
taget startede det hele meget lige og 
uden overraskelser. Men i sidste 
kamp før doublerne tabte Stefan så 
overraskende til en godt spillende 
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Mic_hael Klausen, og meget tydede på 
at Sisu/MBK vi lle rykke afgørende fra. 

Men KVIK Næstved, der efterhånden 
mange ~ange har vist sig at "være 
bedst nar det gælder" havde ikke 
tænkt sig at strække våben. En doub
le til hver side og stadig et 2-kamps 
forspring til Sisu. 

Sisu vandt første kamp efter doubler
ne og nu var Næstved under pres. 
Men Moussa var flyvende og vandt 
overraskende men sikkert over Mor
ten, og så var affæren helt åben igen. 
7-7. Herefter vandt Sisu de næste 2 
kampe let og kom på 9-7. Hovedreg
ningen sagde at man nu bare skulle 
have et sæt i de sidste 2 kampe for at 
blive mestre. Det lignede en over
kommelig opgave! Næstved derimod 
skulle vinde begge kampe 2-0 i sæt, 
blot for at komme lige i sætscore!! 

Moussa reducerede til 8-9 ved at give 
Petrus 6 og 9, og nu lå alt pres på Ste
fan der skulle vinde 2-0 over Morten. 
Det virkede umuligt. Morten førte he
le sættet og havde alt under kontrol til 
20-14 - Sisu/MBK var eet (1 !!) point 
fra det danske mesterskab. Men så 
kom gummiarmen - og sikke en. 8 
bolde i træk til Stefan og Næstveds 
drøm eksisterede stadigvæk. 

Nu skulle et sæt afgøre finalen. Stefan 
fortsatte de gode takter mod en efter
hånden modløs Morten, men ved 15-
8 føring og Time-Out fra Morten, fik 
Stefan nu gummiarm. 16-16!! Og 19-
19!! Morten havde serven. Netruller 
til Stefan og et brag af et loop på 
matchbolden sikrede KVIK Næstved 
en sensationel sejr, idet man sam
menlagt var sølle 11 bolde bedre. 

Og man kan sagtens have ondt af Si
su/MBK, som også for 2 år siden var 
lige ved og næsten. Stort tillykke til 
KVIK Næstved holdet og coachen 
Michael, der trods dramaet, guidede 
sine tropper roligt og professionelt 
igennem turneringen. 

Et kanon slutspil!! 

DRENGENE 
v / Sune Bøndergaard 

Efter grundspillet var følgende 6 hold 
kvalificerede til slutspi llet: Frem Saks
købing, Virum og Vestegnen fra øst
kredsen, og Sisu/MBK, Triton/OB og 
VRI fra vest. 

SLUTSPIL UNGDOM 
Kvartfinalerne 
Frem Sakskøbing og Triton/OB skulle 
mødes i den ene kvartfinale. Kampen 
var helt lige - efter 6-4 føring til Tri
ton/OB efter doublerne fik Frem 
udlignet til 7-7, men så var det også 
slut for Frem: 10-7 til Triton/OB. 
Jesper Carlsen vandt sine kampe for 
Frem, men det var ikke nok: Stærkt 
spil af især Jeppe Andersen og Ras
mus Knudsen (3 sejre hver) sikrede 
Triton/OB pladsen i semi. 

I den anden kvartfinale mødtes Si
su/MBK og Virum. Sisu/MBK var uden 
Simon Kofoed, men om det havde 
gjort nogen forskel hvis han havde 
været med er nok tvivlsomt. 10-3 til 
Virum, som viste at de var et klart 
bedre hold. 

Semifinalerne 
Semifinalerne var ~urtigt overstået, 
Vestegnen ogVRI var simpelthen klart 
bedre end deres modstandere. 10-1 
til Vestegnen over Triton/OB og 10-2 
til VRI over Virum. Her skal det dog 
nævnes at det lykkedes for Mikkel 
Hindersson at vinde mod både Cas
per Harrestrup og Simon Fisher - beg
ge kampe dog tæt i tredje sæt. Kun 4 
uger før DM synes yngredrenge ræk
ken pludselig at have to stor-favoritter 
til en helt åben finale ... 

Bronzekampen 
Triton/OB mod Virum. Triton/OB var 
med til 2-2 (Rasmus Knudsen slog 
Mikkel Hindersson!) inden Virum af
gjorde kampen med 4 hurtige sejre til 
6-2. Kampen endte 10-5 da Jacob 
Dyrvang slog Kenny Pedersen med 
22-20 i tredje. Bronzemedaljer til Vi
rum! 

Finalen 
Vestegnen mod hjemmeholdet fra 
VRI. Vestegnen kom bedst fra start 
med 3-0 føring, men VRI fik dog hur
tigt udlignet. 4-4 inden doublerne. 
VRI vandt begge doubler, den ellers 
noget tvivlsomme doublekonstellati
on Michael Petersen/Stinus Sønder
gaard syntes pludselig at fungere -
21-15 i tredje over Thorbjørn H/Mik
~el A. 6-4. VRI øgede hurtigt føringen 
til 8-4, og kampen syntes afgjort. Ste
fan Raffa~ og Thorbjørn Hartburg syn
tes dog ikke helt enige i dette og 
vandt deres kampe med 21 -19 i tred
je over hhv. Simon og Stinus. 8-6, 
men der var stadig langt op. VRI var 
foran på sæt, og skulle bare vinde 1 
af de sidste 4 kampe med 2-0 for at 
v!nde. Det var ikke noget problem: 
Simon og Casper vandt hurtigt deres 

kampe mod to temmelig opgivende 
modstandere. 10-6 og DM-guld ti l 
VRI. 

DAMEJUNIORERNE 
v/ Henrik Sørensen 

Efter 4 timer og 41 minutter - og 29 
sæt (ud af 30 mulige!) med i alt 1106 
bolde kunne Albertslund IF fortjent 
hyldes som danske mestre i Dameju
niorrækken år 2001 ! Med en fina
lesejr på 15-14 i sætscore (5-5 i kam
pe) over Grundspilsvinderne Team 
Hørn ing vandt Hovedstadsklubben 
sit første danske holdmesterskab. I en 
finalekamp der formentlig aldrig er 
set længere - og måske aldrig mere 
spændende trak outsiderne fra AIF 
det længste strå i en utrolig tæt kamp, 
der blev afgjort på sætscoren ... 

Efter sejren i grundspillet- og efter en 
klar sejr i semifinalen fremstod Team 
Hørning som favoritter i årets finale i 
Damejuniordivisionen. Det startede 
også "planmæssigt", da Maria Røjkær 
bragte Hørning i front med sejr over 
Trine Hegelund. AIF udlignede deref
ter, da Sandie Sørensen slog Bianca 
Jørgensen klart med 2-0. Dette skulle 
vise sig at blive den eneste 2-sætter i 
hele finalen! Sandie havde i semi
finalen mod Ballerup gjort rent bord 
med fire sejre (3+ 1) og viste sig at 
være en meget vigtig brik i AIF's vej 
mod guldet. 

Dernæst skulle AIF's "Joker"; Diana 
Iversen spi lle mod Stine Grauholm. 
Før - og under slutspillet havde der 
været en del diskussion om hvorvidt 
(og hvorfor) Diana skulle have lov til 
at spille i slutspillet, da hun ikke hav
de spillet en eneste kamp i grundspil
let. Reglerne siger, at man skal have 
spi llet mindst 50% af kampene i 
grundspi llet for at kunne deltage i 
slutspil let. Diana har været skadet si
den sidste forår og har derfor ikke 
spi llet i hele denne sæson - men det 
har hele tiden været meningen hun 
skulle spi lle på AIF's Damejunior
hold. På den baggrund virkede det i 
orden, at man kunne dispensere for 
Dianas deltagelse - 50%-reglen er 
lavet for at undgå, at f.eks. Senior
divisionsspillere (mis)bruges ved 
Ungdoms-slutspi llet, som man tidli 
gere har oplevet. 

Men tilbage til kampen: Diana blev 
ikke den joker, man sikkert havde 
håbet og forventet, da hun gik sejrs-


