Onsdag den 26. september 2007

Sport

Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest 21

Stevnsgade går på gaden
med i den absolutte danske
basket-elite, oplevede en økonomisk rutsjetur. Klubben
blev lagt ind under Boldklubben Skjold fra Østerbro i
1999, og stiller da også op i 1.
division under navnet Skjold
Stevnsgade.
Selvom faciliteterne i
Nørrebrohallen ikke har
ændret sig meget, siden
Jesper Vestdam selv slog sine
folder på eliteholdet for år tilbage, og medlemstallet ikke
matcher tallene fra storhedstiden i 90’erne, ser indsjælen
en lovende fremtid for klubben.
»Vi har rigtig godt gang i
vores ungdomsafdeling, og
oplever heldigvis også flere
og flere forældre, der gerne
vil tage en tørn i klubben. Og
så er vi i gang med at definere, hvad Stevnsgade skal
stå for i fremtiden,« siger
Jesper Vestdam.

BASKETBALL
Efter flere års nedtur er
der igen grøde i den
traditionsrige
basketball-klub
AF CHRISTIAN M. OLSEN

NØRREBRO: »Goddag, vi
kommer fra Stevnsgade Basket. Vi har et godt tilbud til
dig.«
Om det lige er Lars Larsen-jargonen, der bliver hevet frem, når spillere, ledere
og forældre fra Stevnsgade
Basket på lørdag går på gaden for at promovere klubben, skal være usagt. Men
budskabet er klart: Stevnsgade Basket, med de stolte
traditioner, vil fortsat være en
aktiv medspiller, der tager socialt ansvar, i det lokale idrætsliv.
»Vi vil gerne vise, at
Stevnsgade Basket har en
masse at byde på, og håber
derfor på lokal opbakning,«
siger Jesper Vestdam, der er
medlem af klubbens styre-

BASKETBALL: Jesper Vestdam og resten af Stevnsgade Basket går på gaden på lørdag for
at promovere klubben.

gruppe. Gruppen har udnævnt lørdag 29. september
til klubdag, så inden de to elitehold tager imod Herlev i et

dobbeltarrangement i Nørrebrohallen, går spillere, ledere
og forældre på gaden for at
dele foldere ud, og - måske -

få nogle tilkendegivelser om
støtte af den ene eller anden
art fra det lokale erhvervsliv.
Klubben, der i 90’erne var

Lørdag 29. september
14.00 Skjold Stevnsgade-Herlev (damer)
16.00 Skjold Stevnsgade-Herlev (herrer)

Taekwondoklub
i talentnetværk
NØRREBRO: Danmark
er kendt som talentudviklingsnation indenfor sportens verden. For at fastholde sin position og udvikle sig yderligere, er
flere københavnske eliteklubber gået ind i det nye
vidensnetværk TALENTDK. Netværket arbejder
med talentudvikling på
tværs af fire performancekulturer - sporten, erhvervslivet, forskningenj
og kunstnen.
Blandt deltagerne i netværket er Nørrebro Taekwondo Klub.
»Med hensyn til at
identificere, udvikle og
forløse talenter kan man
aldrig blive for dygtig.
Gennem det tværkulturelle samarbejde i talentdk vil der være ny viden
og værdifulde erfaringer
at hente for enhver seriøs
talentudvikler,« siger Leif
Chr. Mikkelsen, direktør i
Team Copenhagen, der er
tovholder i talent-dk.

Psykoterapeutisk
Uddannelses Center
åbner afdeling i København

Dansk 
for udlændinge

 
Intensive kurser 



Vi har mere end 15 års erfaring
i uddannelse af psykoterapeuter

i dansk, dag og aften.

V es force er små hold, fordybelse,
Vor
og kreativitet

    aug./sep.

Vi er godkendt af SPUD og EAP

VI HOLDER ÅBENT HUS
onsdag d. 3. oktober kl. 19 - ca. 21
i Baggesensgade 9. st. 2200 København N

Sprogcenter
Hellerup
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Tilmelding nødvendig til Penelope Vinding 2215 5084
eller Karin Quist på karin@quistgraphic.com
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Frivillige lektiehjælpere
søges

Foreningen Grønlandske Børn
søger frivillige

Dansk Flygtningehjælp søger frivillige
lektiehjælpere 2 timer hver eller hver
anden uge til børn og unge med anden
etnisk baggrund end dansk.
Kontakt Dansk Flygtningehjælp på
tlf. 35 36 80 67 eller lisa.tange@drc.dk
for yderligere information.

www.stof2000.dk
Fisketorvet Shopping Center . KBH V / Frederiksborggade 24 & 26 . KBH K
Amagerbrogade 48-50 . KBH S / Nørrebrogade 169 . KBH N
Gl. Kongevej 112 . FREDERIKSBERG C / Østerfælled Torv 36 . KBH Ø
Tårnvej 241-243 . RØDOVRE / Tåstrup Hovedgade . TÅSTRUP
Lyngby Hovedgade 57D. LYNGBY / Bjergegade 1 . HELSINGØR

Foreningen Grønlandske Børn driver projekter
for grønlandske børn og unge, der har behov
for hjælp - både i Grønland og i Danmark.
Bag projekterne står et aktivt og engageret
sekretariat, som er på udkig efter frivillige, der
kan give en hånd med i særligt hektiske perioder. Så hvis du har tid og lyst til at yde en
humanitær indsats, hører vi meget gerne fra
dig. Sekretariatet har til huse på Balders Plads
1 og kan kontaktes på tlf.: 35 85 83 30.

