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FREDAGSMENU
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ANDEBRYSTER  
med Orangeglace, røsti kartofler 
og appelsinsalat med babyspinat.

Bestilling  

senest torsdag

www.furesøavis.dkTirsdag den 7. juni 2011 • Uge 23, . 63. årgang • Til alle husstande

Årets Farum Sø 
Løb blev en hed 
affære

SPORT/SIDE 12

Grundlovstaler un-
der åben himmel 
og høj sol

NYHEDER/SIDE 2

Skal den nye 
Bølle-Bob være fra 
Furesø Kommune?

KULTUR/SIDE 30

Ring 5 forening er 
nu en realitet
TRAAFIIK   Med Kirke Værløse-
borgere som initiativtagere er 
en sjællandsk nej-forening nu 
dannet. SIDE 6 

MEST LÆSTE 
PÅ NETAVISEN
16-årig fandt gammel farlig  nn

håndgranat

Caroline storsælger i Farum:  nn

Finalekamp allerede udsolgt

Alle gode gange fem nn

Wozniacki spiller igen i år  nn

double med Ejdesgaard

 Gospel-gudstjeneste for  nn

hele familien

Midsommerfest på  nn

Skovgården

Af Finn Due Larsen

TTENNNISS    For anden gang på 
under et år er Furesø i en uge 
udpeget som tennissportens 
danske centrum.

WTA-turneringen i Farum 
Arena begyndte med kvalifi -

kationskampe i weekenden, 
og mandag aften blev double-
turneringen skudt i gang.

Tirsdag indvies turnerin-
gen så offi cielt, og om aftenen 
begynder singleturneringen. 

Her tager Wozniacki hul på 
det titelforsvar der har været 
imødeset, siden hun i august 
sidste år løftede trofæet som 
vinder i Farum Arena.

Men WTA er meget mere 

end kampene i arenaen. Det er 
også et hektisk eventområde, 
med mange fl ere aktiviteter 
end sidste år.

Følg WTA i Farum Arena 
hele ugen på furesøavis.dk.

Tenniseliten er igen samlet i Farum
WTA i Farum Arena er 
gået i gang

WEB AFSTEMNING

SSTEEMM  Har Wozniacki for lidt 
modstand i årets WTA? Giv din 
stemme på furesøavis.dk

Sommer Lege 
en stor succes
Godt 700 børn var hele mandagen i fuld 
aktivitet, da Furesø Sommer Lege for første 
gang fandt sted i og omkring Farum Park

Af Helene Holm Stolle og           

Rune Luk (foto)

IDDRRÆÆT T  De store smil var 
fremme, da godt 700 sko-
lelever  dystede i forskel-
lige idrætsdiscipliner i og 
omkring Farum Park. 

Stævnet har fået nav-
net Furesø Sommer Lege, 
og det er blevet en del af 

Furesø Tennis Festival. 
Intiativtageren Martin 
Brolin, der også står bag 
det årlige Furesø Fun Cup, 
håber, at sommerlegene 
kan blive en årlig tilbage-
vendende begivenhed. 

Læs mere side 4
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Tekst/Foto: Rune Luk Sørensen

SSOMMERRLEGGE  Svømning, 
judo, squash, boksning, fris-
bee, motion- og orienterings-
løb satte rammerne for Furesø 

Sommerlege, et nyt initiativ, 
der skal gøre kommunens 
børn opmærksomme på de 
motionstilbud, der fi ndes i 
Furesø. 
 Børnene, fordelt på hold, skif-

ter via et rotationssystem rundt 
til forskellige stationer, så de 
hele tiden prøver noget nyt. 
Der gives point til alle discipli-
ner. Der er lidt trængsel og kø, 
de forskellige steder, hvis nog-

le af holdene ikke lige er færdi-
ge til tiden eller andre kommer 
lidt for tidligt. Men det virker 
gennemført og godt planlagt. 
Og med 695 deltagende børn 
fra seks skoler, må det siges at 
være en succes. 

"Jeg er rigig tilfreds med at 
vi har så mange med i dag.Det 
handler om at få bredt idræt 
ud til børn. Og det er derfor, 
det sker i skoletiden, så vi kan 
få alle med, og ikke kun dem, 

der dyrker idræt i forvejen", 
fortæller Morten Brolin, der er 
idémand og arrangør. Idéen 
stammer fra hans arbejde med 
Kids Volley, hvor en fordobling 
af medlemstallet efter Kids 
Volley gav ham blod på tanden 
efter at få fl ere frem i lyset.

"Forhåbentlig så er der nog-
le af de klubber, vi har med i 
dag, der oplever en stigning 
i medlemstallet efterfølgen-
de, så jeg håber de lave en 
slags opgørelse, så vi kan se, 
hvordan det står til", fortæller 
Morten Brolin.

Det er i hvert fald sikkert og 
vist, at der er nogle børn, der 
får en ny oplevelse. Ved judo-
"stationen" er der i hvert fald 
måben og højlydte av-kom-
mentare, til de to instruktø-
rer, der demonstrerer hvor-
dan man kaster rundt med sin 
modstander. På trods af det, er 
der ingen, der står ved sidelin-
jen og ikke tør. Alle er med til 
de forskellige discipliner.

Stor opbakning

"Der er kæmpestor opbak-
ning, både fra kommunerne 
og de deltagende klubber. Og 
de har jo taget fri, de 35, der 
er her, inklusiv mig", fortæller 
Morten Brolin.

Farum Svømmehal læg-
ger bassinerne til fi re aktivi-
teter. Der er udspring fra vip-
per, dykning efter lodder, vad-
ning og længdesvømning. 
Den højeste vippe giver fl est 
point og den giver lidt utryg-
ge miner og sekunders vente-
tid, for nogle af børnene. Fem 
meter er mere, når man kikker 
ned fra dem, lader det til. 

Klubberne, der del-
tog i sommerlegene var: 

Farum Svømmeklub, Farum 
Bokseklub, Farum Squash 
Klub, Hareskov Frisbee Klub, 
Farum-Holte Volley, Judo 
klubben Kaisha og Farum 
Orienterings Klub.

700 børn til sommerlege
Furesø Sommerlege - et nyt arrangement for kommunens skolebørn, løb 
af stablen med 695 deltagere

Der blev både løbet almindeligt motionsløb og orinteringsløb i området omkring Farum Park. Her er det orienteringsløb.

Der blev givet maksimum point ved udspring fra fem meter.


