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Lykkelig Wozniacki: Jeg var nervøs
Den danske tennisstjerne
videre til kvartfinalen ved
US Open.
NEW YORK Caroline Woz-

niacki spiller i øjeblikket
tennis, som om hun har
glemt alt om et skrækkeligt år med skader og fald
på verdensranglisten.
Danskeren sendte søndag verdens nummer ni,
Madison Keys, ud af grand
slam-turneringen US Open
med maner, og Wozniacki
kan nu se frem til et kvartfinalemøde med lettiske
Anastasija Sevastova, der
er nummer 48 i verden.
Wozniacki spillede kløg-

tigt mod den meget hårdtslående amerikaner, der
hamrede til stort set alle
bolde med stor kraft, og
danskeren tog første sæt
6-3.
I andet sæt var Wozniacki
alligevel nervøs, da hun
foran 5-4 serverede sættet
og kampen hjem mod den
21-årige amerikaner.
- Efter så hårdt et år er
det fantastisk at være i
kvartfinalen. Jeg var dog
nervøs i sidste parti.
- Jeg bad mine server
om venligst at holde ud.
Jeg vidste, at Madison
ikke ville give op, og at
hun ville satse på de store

vinderslag, så jeg forsøgte
at holde boldene i hendes
baghånd, siger Wozniacki
efter sejren.
Det var de to spilleres
første møde på en tennisbane, og en imponerende
skalp på papiret for Wozniacki, der forleden også
sendte verdens nummer ti,
Svetlana Kuznetsova, ud af
turneringen.
Ved den seneste opdatering af verdensranglisten
faldt danskeren tilbage til
en plads som nummer 74,
fordi hun røg tidligt ud i en
turnering inden US Open.
I fjor røg Caroline Wozniacki ud af US Open i an-

den runde.
I 2009 og 2014 nåede
danskeren til finalen i US
Open, hvor hun begge gange tabte.
Caroline Wozniacki lå
nummer ét på verdensranglisten fra oktober 2010
til februar 2011, hvor hun
var væk fra topplaceringen kort og kom tilbage og
igen lå nummer ét frem til
januar 2012.

Caroline Wozniacki var lykkelig efter sejren over verdens
nummer ni, Madison Keys.
FOTO: AP

UNGDOMSFODBOLD
U/19 Drenge Øst 2
Nykøbing FC - FA 2000 ............................................. 1-1 (0-0)
Mål: 1-0 (61. min.) Emil Knüppel. 1-1 (81. min.).
NFC mistede en fortjent sejr i slutfasen, da FA 2000 fik udlignet. Hjemmeholdet styrede kampen, men misbrugte flere
kæmpechancer, og det kostede to point til slut. Emil Knüppel
bragte falstringerne på 1-0, da han headede Jacob Jørgensen
aflevering efter frispark i nettet. NFC fortsatte sin dominans
anført af Andreas Jørgensen og Christian von Würden, men
københavnerne fik valuta til slut.

U/17 Drenge Øst 1
Nykøbing FC - Greve ..................................................... 1-0 (1-0)
Mål: 1-0 (24. min.) Kristoffer Edvardsen.
NFC er stadig ubesejret efter fire runder, og falstringerne vandt
fortjent hjemmekampen på et hovedstødsmål i første halvleg
af Kristoffer Edvardsen, der steg til vejrs efter oplæg fra Nikolaj
Bonde og endte som matchvinder. NFC sad på det meste, og
sejren var for lille, og det gav naturligvis gæsterne chancen i
slutfasen. Men NFC slap med skrækken anført af Kristoffer
Edvardsen og Markus Frimann Edvardsen.

U/17 Drenge Mester
Nykøbing FC - FC Nakskov .................................... 3-2 (0-1)

Golfklubben Storstrømmens førstehold, som har spillet klubben op i 2. division. Fra venstre: Mathias Ballard, Martin Hansen, Kim
Pajor, Lasse Victor Hansen, Martin Kristoffersen, Joachim Lørup med pokalen, Frank Andersen og Andreas Lørup.
PRIVATFOTO

Lolland-Falster får næste sæson et golfhold i mændenes 2. division

Storstrømmen rykker op
efter nervepirrende finale
MOGENSTRUP
Golfklubben Storstrømmen er tilbage i 2. division.
Oprykningen blev sikret
lørdag på neutral grund,
Sydsjællands
Golfklubs
bane i Mogenstrup ved
Næstved.
I oprykningsfinalen i 3.
division øst vandt Storstrømmen 10-4 over Barløseborg fra Assens.
Umiddelbart en sikker
sejr, men cifrene lyver.
- Det var en nervepirrende holdmatch, hvor der
var højspænding om re-

sultatet, afslører den spillende sportsudvalgschef,
Kim Pajor.
Sammen med den spillende træner, Frank Andersen, vandt Kim Pajor i
holdmatchens sidste dyst,
foursome. Sejren blev sikret på 17. og næstsidste
hul.
Storstrømmen førte 6-4
efter singlesejre ved Mathias Ballard, Lasse Victor
Hansen og Martin Kristoffersen.
Med andre ord - det hele
skulle afgøres i den afslut-

tende foursome, hvor en
sejr giver fire point.
- Det er en fantastisk
holdpræstation, hvor alle
har budt ind med god golf,
der ligger til grund for vores oprykning, mener Kim
Pajor.
Han undlader ikke at rose Frank Andersen.
- Vi har fået en dygtig
træner. Det er ikke mindst
Franks fortjeneste, at mange af spillerne har rykket
sig meget i løbet af sæsonen, bemærker Kim Pajor,
som ser frem til 2. divi-

sion.
- Vi har tidligere spillet
2. divisionsgolf, så vi ved,
hvad der skal til.
Og
sportsudvalgsformanden vurderer, at Storstrømmen går en stor tid i
møde.
- Med en bruttotrup på
24 spillere og mange unge,
dygtige og talentfulde spillere på vej, står vi stærkere
end nogensinde, mener
Kim Pajor.
ALLAN PLENBORG
ap@ftgruppen.dk

Mål: 0-1 (39. min.) Oliver Viuff. 1-1 (57. min.) Emil Kobbernagel. 1-2 (58. min.) Mads Jensen. 2-2 (71. min.) Lucas Christiansen. 3-2 (79. min.) Emil Kobbernagel.
Et lokalopgør med mange gode indslag fra begge sider, og til
slut løb NFC med alle tre point, da Emil Kobbernagel efter godt
opspil scorede sejrsmålet via overliggeren. Lollikkerne kom foran inden pausen, men en stærkt spillende Emil Kobbernagel
udligende tæt under mål. Minuttet efter var FC Nakskov dog
atter i front via Mads Jensens scoring efter oplæg fra Niklas
Asmussen, men til slut var heldet på NFC’s side. Hos lollikkerne var der overbevisende spil af Jonas Kelfast i forsvaret og
farlige Mads Jensen.

U/15 Drenge Øst 2
Nykøbing FC - FC Helsingør .................................. 1-9 (1-5)
Mål: 0-1 (1. min.). 0-2 (11. min.). 0-3 (18. min.). 1-3 (19.
min.) Salman Hamidi. 1-4 (23. min.). 1-5 (27. min.). 1-6 (41.
min.). 1-7 (44. min.). 1-8 (58. min.). 1-9 (69. min.).
Topholdet fra FC Helsingør var en alt for stor mundfuld for NFC,
der undervejs måtte se keeper Peter Wislund runde sygehuset
efter “en grov stempling”, men da var slaget tabt. Desværre
viste det sig, at keeperens ribben var brækket, så nu venter
der en længere pause. NFC fik reduceret til 1-3, da Salman
Hamidi, der var bedste mand for NFC, overlistede sjællændernes forsvar.

U/14 Drenge Øst 2
Holbæk - Nykøbing FC ................................................ 4-1 (2-1)
Mål: 1-0 (14. min.). 2-0 (21. min.). 2-1 (28. min.) Albert Petersen. 3-1 (59. min.).
NFC fik en hård velkomst i Holbæk i topopgøret, hvor begge
hold gik banen med lutter sejre. Sjællænderne levnede ikke
NFC store chancer, og efter tre sejre måtte falstringerne indkassere det første nederlag. Det lykkedes Albert Petersen at
reducere til 1-2, men hjemmeholdet fortsatte i vindersporet
og hev alle tre point hjem. Hos NFC er træner Finn M. Jensen
stoppet.
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