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1. divisions bundhold
er truet af konkurs
FC Vestsjælland er ved at
være løbet tør for penge,
og finder de ikke nogle nye
investorer inden nytår, kan
klubben være på vej ud i en
konkurs. Sker det, er nedrykningsspillet i 1. division
afgjort.
Af Andreas Mayerhofer
FODBOLD: I går kom det frem,
at bundholdet i 1. division,
FC Vestsjælland, er ved at løbe tør for penge, og klubben
lægger ikke skjul på, at det er
livstruende.
- Vi står i en ganske alvorlig situation i øjeblikket. Vi
skulle have lavet en kapitaludvidelse tilbage i august,
men der har ikke været investorer til det, og nu begynder
vi at være presset på tid. Vi
har en god måned til at komme på plads, siger FC Vestsjællands administrerende
direktør, Gert Hansen.

12 millioner kroners forskel
i tv-penge
For et halvt år siden var klubben i Superligaen og spillede pokalfinale i Parken mod
FC København. Siden rykkede klubben ned, samarbejdspartenere gik konkurs
og sponsorindtægterne forsvandt.

FC Vestsjælland og Marc Rochester besejrede tidligere på efteråret FC
Helsingør med 3-0. Nu er Slagelse-klubben truet på eksistensen på
grund af en tom pengekasse. (Foto: Claus Birch)

- Både vores tøjleverandør
Mitre, som også var i Helsingør, og vores marketingsfirma drejede nøglen om, og
nedrykningen kostede foruden de manglende sponsorkroner også andre steder.
Væsentligst er selvfølgelig, at
der er cirka 12 millioner kroners forskel i tv-penge fra Superliga til 1. division, forklarer Gert Hansen, der trods alt
er optimistisk.
- Vi har så spillerne kan få
løn for den kommende pe-

riode, og vi forhandler med
flere investorer om kapitaludvidelse. Det tror jeg på, at
vi kommer i land med, men
det er hårdt arbejde, og vi
knokler 24 timer i døgnet i
øjeblikket, siger den frivillige direktør i FC Vestsjælland.

Ingen nedrykningskamp
Lykkes det ikke for FCV at
skaffe penge til at undgå
konkurs, så bliver klubben
tvangsnedrykket to rækker,
ligesom man bliver taber-

dømt med 0-3 for resten af
sæsonen, hvilket vil betyde
endnu en nedrykning og altså et samlet fald på tre rækker.
Det vil samtidig betyde, at
nedrykkeren fra 1. division
er fundet, og de øvrige bundhold i 1. division dermed kan
tørre sveden af panden et
halvt år før forventet.
FC Helsingør ligger i øjeblikket lunt i svinget, men
der kigges stadig nedad, og
klubben kan derfor lukrere
for en FCV-konkurs.
- Jeg vil godt slå fast, at
uanset hvad der sker, så
kommer jeg ikke til at håbe,
at andre klubber går konkurs, siger FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl, der dog
godt kan se fordele ved en
tidlig redning.
- Det er selvfølgelig klart,
at vi kan få en fordel, hvis vi
allerede kan bygge holdet op
til 2016-2017-sæsonen i foråret med vished for, at vi også i den sæson er i 1. division,
fortsætter Kyhl.
Med sejren i weekenden
over Næstved fik FC Vestsjælland kontakt til holdene lige over nedrykningsstregen, og Slagelse-klubben
slutter året af på søndag med
endnu et bundbrag, når HB
Køge kommer på besøg.

Ni gymnaster bestod ved DM
GYMNASTIK: Gymnasterne
fra Helsingør Gymnastikforening trodsede weekendens
vintervejr og drog til Viborg
for at deltage ved DM for
hold trin 4-6.
Foreningen havde 16
gymnaster i aktion, og det
blev til 9 beståelsesmedaljer på de tre niveauer, hvor
pigerne kæmpede i barre,
bom, gulv og spring over
hest. Ud over de ni beståel-

ser, havde tre af pigerne i forvejen bestået deres trin, men
man skal først flytte et niveau op ved årsskiftet, så de
sluttede konkurrencesæsonen af med dette DM.
Når gymnasterne har bestået deres trin, er de klar til
at konkurrere på et højere niveau.
De piger, der kan se frem
til at køre forårets konkurrencer på næste trin, er Rik-

ke Wiedenbein, Sophie Tabatabei, Julie Hjorth-Holm,
Victoria Remme Bork, Alberte Remme Bork, Helana Hasemann og Silje Hasemann
som alle bestod trin 4. På trin
5 bestod Sally Plum Andersen og slutteligt bestod Zoe
Minzari trin 6.
Bedst placeret blev trin
5-holdet med Anna Wede, Sally Plum Andersen
og Ronja Osmark som blev
nummer 6 ved weekendens
DM, hvor Anna Wede formåede at springe sig til en før-

steplads på hest. Desværre
var holdet ramt at et afbud,
idet Clara Utzon ikke nåede
frem på grund af det dårlige
vejr.
I næste weekend er det
foreningens bedste gymnaster på trin 7, der tager til
hold DM i Kastrup. Her håber foreningen også på beståelser når Simone Selander, Michelle Sylvander,
Olivia Bering, Asta Untermann og Olivia Skousen skal
i konkurrence lørdag.
Søs Steen Hougaard
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Zoe Minzari (tv.) er landsholdsudtaget på det regionale landshold. I
weekenden var hun til DM med Helsingør Gymnastikforening, hvor hun
stiller op med holdet på trin 6. (Privatfoto)

De tre helsingoranske trin 4-hold, som i weekenden deltog ved DM i
Viborg. (Privatfoto)

