
10. oktober 200766    Sydkysten Nord

Svømning: Mai Hjelmga-
ard fra Vallensbæk 
Svømmeklub, VI39, er 
bare 13 år, men alle-
rede på fuld fart op af 
af ranglisterne i dansk 
svømning. 

Hun er netop rykket 
op blandt de allerbedste 
elitesvømmere i Vesteg-
nens Aqua Team, der bl.a. 
tæller OL-kandidaten og 
klubkammeraten Jakob 
Andkjær og Anders Jensen, 

der til daglig svømmer på 
landsholdet i Farum. 

Men Dansk Svømme Uni-
on har også et godt øje til 
den talentfulde, unge Val-
lensbækpige, der træner 16 
timer om ugen i startfæl-
lesskabet på Vestegnen.

I denne weekend var 
hun udtaget til at deltage 
i ungdomlandsholdets ta-
lentudviklingsprogram i 
Holtebro, og til november 
skal Mai til Esbjerg for at 

deltage i en helt specifik 
træningssamling for ung-
domslandsholdets mellem 
og distance-crawl-svøm-
mere.

I modsætning til tidli-
gere udtages svømmere til 
ungdomslandsholdet nu 
på baggrund af et bestemt 
antal point efter den inter-
nationale FINA-svømmeta-
bel.

Mai har opnået point nok 
til at blive udtaget i såvel 

200 fri, 400 fri og 800 m. 
fri.

Udtagelsen fra Dansk 
Svømme Union betyder, 
at man tror på, at Mai 
Hjelmgaard har mulighed 
for at kvalificere sig til Nor-
diske Årgangsmesterska-
ber næste år på langbane 
i juli.
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Indfri dyre kontoordninger eller banklån

Lån kr. 50-250.000
eller mere

fra kun 6,66% i rente

Lån op til 110% af handelsværdien af
din ejerbolig/andelsbolig

Brug pengene som du har lyst til:
Bil, båd, ferie...

F.eks.
100.000 kr. koster kun fra 366.- kr. pr. måned netto.p
250.000 kr. koster kun fra 915.- kr. pr. måned netto.p

Nu også mulighed for afdragsfrihed.

Ring nu og hør nærmere om dine muligheder

Tlf. 70 10 55 11

DELTA FINANSIERING ApS
www.deltafinansiering.dkfi

Afdelinger i Aalborg, Vejle, Odense og København.
Vi dækker hele landet!
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• Er der regler for, hvor meget der må
tages i rykkergebyr og renter?

• Hvordan forløber en inkassosag, hvad
med fogedretten og hvem skal betale
omkostningerne?

• Hvornår kan jeg afskrive og få 
momsrefusion ?

Kom og få svar på disse og mange flere
spørgsmål og få hjælp til at opsætte en
effektiv rykkerprocedure. Deltagerne får
udleveret eksempler på rykkerskrivelser
m.v. som opfylder lovens krav.

Vi giver morgenmaden og vores 
ekspertise på inkassoområdet - men der
er kun plads til 20 deltagere.

Orienteringsmøderne afholdes af 
lederen af Forum Advokaters inkasso-
afdeling, Dorte Dittmann: 

Torsdag 25. okt. 2007 kl. 9.00 til 11.00
Tirsdag  6. nov. 2007 kl. 9.00 til 11.00

Tilmelding til: dd@forumadvokater.dk,
eller 4638 0329. 

TIL ALLE, DER SKRIVER 
REGNINGER UD - OG NOGLE

GANGE SKAL RYKKE...

ORIENTERINGSMØDE

Læs om Forum Advokater på:
www.forumadvokater.dk

Nicolaj Vindfeldt øverst på sejrsskamlen. Nicolaj Vindfeldt fra Ishøj Motor Center var flyvende ved årets SM.

Motorcroos: Flere køre-
re fra Ishøj Motor Cen-
ter var helt i front ved 
DM, og det var også til-
fældet, da der blev holdt 
SM, for her blev det både 
til guld og bronze. 

Efter at have vundet 
Danmarksmesterskabet 
tog Nicolaj Vindfeldt end-
nu engang og ikke uventet 
med maksimalt pointantal 
gennem de tre heat á 20 mi-
nutter guldpokalen og blev 

dermed Sjællandsmester. 
Nicolaj kørte så stærkt, og 
var så flyvende, at han for-
måede at køre 3 omgange 
mere end nummer to og 
tre. I samme klasse var Da-
niel Kærbo ligeledes rigtig 

godt kørende, og han blev 
nummer tre og fik dermed 
bronze.

De øvrige kørere i 85 cc 
klassen placerede sig med 
sådan: 

Dennis Morsing blev nr. 

10 Kasper Britoft nr. 18 
Jesper Linders blev nr. 19 
og Mike Stjernelund udgik.

I 50 cc klassen blev Dan-
ny Andersen nr. 9 Alexan-
der Hansen nr. 14 og Erik 
Broberg nr. 22

I 65 cc B klassen, over 15 
år blev Michel Boldt nr. 5 og 
Tim Trunjer nr. 8

I 65 cc A klassen, under 
15 år blev Sonny Andersen 
nr. 8
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Ishøj-kørere i ny triumf
Guld og bronze til kørere fra Ishøj Motor Center ved årets SM i motorcross 

Mai Hjelmgaard er et af dansk svømnings helt store  
talenter.

Ung svømmer
på vej til landshold
Vallensbæks Mai Hjelmgaard udtaget af 
Dansk Svømme Union


