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Guld til
Århuskvinder
GYSER: Sisu/MBK viste format -

men to af profilerne er på vej væk
Af Peter Eilertsen
sport@stiften.dk

BORDTENNIS: Mens de
danske tnænd fejrer trillmfer
på den internationale scene,
slog kvinderne fra århusianske Sisu/MBK til på hjemlig
grund, da de for første gang i
klubbens historie sikrede sig
DM-guldet med en 6-4-sejr
på udebane over de ottedobbelte danske mestre fra
Ballerup.
De to første finaler sluttede
5-5, og også den tredje og
afgørende finalerunde udviklede sig til en gyser, hvor
hjemmeholdet kom bedst fra
start, men hvor Trine Grauholrn og Bela Kat~hiouriner
hev guldet hjem til Arhus med
en 3-2 sejr i den afgørende
double mod Michelle S.
Nielsen og Susanne Pedersen.
- Det var både spændende,
godt og sjovt. En fantastisk
oplevelse, siger hovedformand i Sisu/MBK, Tommy
Samsing, der sammen med
klubbens øvrige frivillige
ledere står over for nye udfordringer i kølvandet på DMtriumfen.
Den ene er, at profilerne fra
den afgørende double forment).ig ikke spiller i klubben
i næste sæson, og at der derfor

skal skaffes forstærkning.
- Singlemesteren Trine
Grauholrn har fået job som
journalist på Fyn og spiller
med 99 procents sikkerhed
' ikkehernæsteår,ogBelaKatchiouriner tager til familie i
USA og bliver måske til jul,
medmindre hun kommer ind Trine Grauholm va nd sine tre singler og doublen i den tredje DM-finale, men spillede med stor sandsynlighed
.
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på Aarhus Universitet efter sin sidste kamp for Sisu/MBK i denne omgang.
sommerferien, siger Tommy
esseret i at få spillere, som sen, Lars Hauth og Allan
Samsing.
bare kommer for for at spille Bentsen.
Nej tll ekstra hold
kampene.
-Det er vigtigt, atvi har his- Vi har tidligere v.undet torien med, men vi skal også
Ballerup·Slsu/MBK 4·6
Spillersituationen har faet
Sisu/MBK til at afstå fra at DM for mænd to gange med bruge de flotte resultater,
Singler (Slsu/MBK nævnt først)
gribe begge de elitedivisions- hold, hvor to tredjedele af kvinderne har opnået.
Trine Grauholm-Annie Ramberg 3·0
pladser, klubben ellers er be- spillerne kom ude fra, og det Med guldet kan vi forSigne L. Andersen-Susanne Pedersen 2-3
rettiget til, efter at den også vil vi ikke ind på igen. Vi vil mentlig investere mere på
Bela Katchiouriner·Michelle S. Nielsen 2-3
vandt kvindernes 1. division. have, at spillerne skal bo i udvikling af trænere, så vi
Trine Grauholm·Susanne Pedersen 3·1
- Vi vil hellere satse på at Århus-området, og at de skal også i de kommende år kan
Bela Katchiouriner-Annie Ramberg 3·0
blive den første klub, der får have deres daglige gang i stå stærkt, siger guldklubbens
Signe L. andersen·Michelle S. Nielsen 0·3
hold i Elitedivisionen og 1. di- klubben, siger Tommy Sam- formand.
Bela Katchiouriner-Susanne Pedersen 3·2
vision hos både mænd og sing.
Trine Grauholm·Michelle S. Nielsen 3-1.
kvinder, siger hovedformanAt DM-guldet får stor be- Stor tll9an9
Signe L. Andersen-Annie Ramberg 3-1
den, der dog ikke har opgivet tydning i en sport, hvor klub- Netop trænere er der stigenDouble
at få et stærkt hold til at for- berne på det nærmeste løbes de brug for. Midtby-klubben
svare detnyvundne DM-guld. over ende af unge i kølvandet har således fået 60 nye spillere
Gr!luholm/Katchiouriner-Nielsen/ Pedersen 3·2
~å Mic~ael Maze og den tid- alene i denne sæson, og det er
Kinesere spø9er
!igere S1su/MBKer Finn Tug- ikke alene i den organiserede
GT1F1Fi'J
- Vi har en spændene kontakt ~e~ er hovedformanden ikke del af sporten, der er tryk på.
I garager og kælderrum op- tenniseksperterne i Viby, hvor
til en kinesisk træner, som 1tvivl om, og at skaffe trænere
måske kan skaffe nogle unge nok kan blive en anden ud- stilles der borde i uhørt antal, Sisu/MBK-formanden arspillere til klubben, og det fordring.
så også ad den vej kan der vise bejder, har man således i år
indgår i overv~jelserne for
- Vi kan bruge guidet over sig at blive en ganske solid solgt omkring l 000 borde til
næste sæson, siger Tommy for de mange unge 'li 1· fødekæde til klubberne, når private. Alene her ikonfirma.
klb
sp1ere spillerne vokser ud af de tionstiden er der røget 10-12
Samsmg.
.en u , der i forve·e
r af
Formanden understreger historie med sp·b
nose
hjemlige rammer.
I bordtennisborde om dagen.
1
dog, at han ikke er inter- Finn Tugwell Cl ere sdom ·Hos i forrentningen Bord, aus Pe er-
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