
 ● RONING: Da Magnus Sib-
bersen fra Hvidovre Kajakklub 
deltog ved mesterskabsstævnet 
i Bratislava var det ovenpå et 
overbevisende DM i indendørs 
ergometerroning i Rødovre 
Centret. Nu kunne han deltage 
i et tilsvarende stævne, der blot 
også var åbent for udenlandske 
roere. Det skete ved det åbne 
slovakiske og ungarske mester-
skab. Resultatet blev en sjæl-
den vindertitel og dermed en ny 
champion i de åbne slovakisk-
ungarske mesterskaber.

- Omkring 25 roere var med 
i hans klasse på 16 år og der-
under, og mod de udelukkende 
slovakiske roere i løbet vandt 
han både kajakergometer-løbet 
over 200 og 1000 meter, oply-
ser Keld Broksø fra klubben.

- Slovakiet har mange ver-
densklasseroere, så det er su-
per godt gået lige i netop det 
land. Jeg tror, den tætte kamp 
bidrog til motivationen: Mag-
nus Sibbersen fik personlig re-
kord på 200 meter med skarpe 
0,3 sekund under hidtidige re-
kord. Resultaterne lover godt 
for den kommende sæson på 
vandet. Magnus Sibbersen ta-
ger på den første træningslejr 
i Sevilla i Spanien i uge 7 og 
8 med det officielle landshold 

for unge på og under 16 år hos 
Danmarks Kano og Kajak For-
bund. Derefter venter en tre-
ugers træningslejr inden sæ-
sonstart med eliteholdet hos 
Maribo/Kraftcenter Lolland, 
hvor alle Danmarks øvrige 
eliteroerne også er tilknyttet...

Hele indsatsen sker med god 
støtte fra Magnus Sibbersens 
sponsor Anneberg Enterprise, 
som også støtter med kontan-
ter og præmiepenge ved gode 
placeringer. De indendørs er-
gometer-romaskiner, som er i 
spil ved de forskellige mester-
skaber i Europa, er i øvrigt også 
en Hvidovresag, da maskinerne 
er udviklet af Hvidovrefirmaet 
Dansprint ved Ole Torp. De 
sælges over hele verden.

 sport@hvidovreavis.dk

Magnus Sibbersen 
slovakisk/ungarsk champion
Magnus Sibbersen fra Hvidovre Kajakklub viste storform i indendørs 
ergometerroning i Bratislava før sæsonen på vandet begynder

De stærke slovakiske roere måtte 
se sig slået af Magnus Sibbersen 
fra Hvidovre Kajakklub, som her 
kom på toppen af sejrsskamlen i 
Bratislava.

FODBOLD:
Lørdag den 18. februar:
Kl. 10.30: AB - Hvidovre 
(Kunsten Skovdiget) Bagsværd

Kl. 14.15: Avedøre - Fredensborg 
(testkamp) Kunsten Avedøre
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