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Den gode start forpligter
KRJM spiller sæsonens første hjemmebanekamp lørdag

KFUM har spillct to kmpe i
sæsonstarten. Begge er wnd-
ne, og detglæderholdets chef-
træner Palle Olsen, da han og
holdct har et klart nål: En
oprylcring til 2. division.

- Vi har fåct dcn start. som vi

hu ønsketmeden 3-1 sejrover
Hillcrød i Damarksserien og
7-i overlyderup i Pokaltume-
ringen, sigerhan.

- Dct givcr sclvtillid til hol-
det.

Sehtilliden skal prøves nu

på lørdag 13. august, hvor
IGUM spiller den fønte hjem-
mekamp i denne sæson. Mod-
stander er Jægersborg Bk.

- Den skal vi srlvfølgelig
også vinde, siger Palle Olsen.

- Men vi har stadig nogle

KFUM har sæsonens første
hjemmebonekamp lørdog. Her
gæster Jægersbotg bonen på
Lillevong. (Foto: Erling l.)

ting at arbejde med, da vi ikkc
erpå sammeniveau,somvivar
ved sæsorolut.

- Vi har heller ikke tåbt en
damarksseriekamp på cgen
bane i rigtig lang tid, og sådan
skal dctblive ved mcd at være.

Palle Olsenhar fåct allespil-
lere tilbage fra sommederie.

dc kanps§rkc cftcr sonmrer-
ferien er den vigtigste irgredi-
em på plads.

- Indstillingen og attituden
hos spillemc cr rigtig god. De
vilvinde, siger Palle Olsen.

Sæsonens første hjemme-
banekamp går i gang lørdag
I3. august på Lillevang klok-
ken I 3.30.

ia-

Hanne Haagen Hansen fra
Skibby tude- og Voltigerings-
klub og hendes hest Shando
er udtaget som deltager i ver-
demmestemkabeme i distan-
ceridning. Dct skete efter hun
vandt sølv til Danmarkmester-
skabcrnc i samme disciplin.
Ekvipagen er en af6re danske,
der deltager i VM, som finder

sted i Slovakiet i midten afsep-
tember. Der skal rides 160 km
fordelt på fem distmcer. Ved
slutningcn af hver etapc cr der
et obligatorisk stop, hvor en
dSrlægc afgør om hesten må
fortsætte ridtet.

(Foto: lms Kaore'lbftehøj )
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- Det år godt med en tuld t/ |,
spillertrup, når der skal sæltcs fa 

Lhold, siger han.
- Mads Pfeiffer er klar igen

il:*;l*:{ir:ffifiå: Hanne tit VM i
kampen, mcn jcg håber, lran
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