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Sport

OL

Arrangører
har inddæmmet
første smitteudbrud
Tokyo. De japanske arrangører har tilsyneladende
fået inddæmmet det første
smitteudbrud i OL-byen i
Tokyo.
To atleter har søndag afleveret positive coronaprøver, og de to sager kommer
oven i det ene tilfælde, der
kom frem lørdag, hvor der
dog ikke var tale om en
atlet.
Talsperson for Tokyo
2020, Masa Takaya, fortæller søndag, at de tre personer kommer fra samme
land og sport.
Takaya oplyser desuden,
at de tre personer er blevet
isoleret og får bragt mad
ud.
De smittedes nationalitet og sport er ikke offentliggjort. Resten af deres
»hold« er også blevet testet,
fortæller Takaya.
Det kunne dog tyde på,
at der er tale om det olympiske fodboldhold fra Sydafrika.
Søndag formiddag beretter Sydafrikas Fodboldforbund, at to spillere fra landets U23-landshold og en
videoanalytiker har afleveret positive coronaprøver.
Fodboldholdet blev testet, da det ankom til
Tokyo onsdag aften. Samtlige test viste sig at være
negative, men torsdag afleverede videoanalytikeren
en prøve, der kom tilbage
med et positivt resultat.
Fredag og lørdag fulgte
positive prøver hos de to
spillere.
I alt 6700 atleter og officials OL-byen i Tokyo, hvor
de skal indrette sig efter en
række restriktioner. Blandt
andet skal de løbende testes og bære mundbind.
I løbet af ugen tjekkede
de første danskere ind i
OL-byen. Chef de mission i
Danmarks Idrætsforbund
(DIF), Søren Simonsen, sagde lørdag, at han havde et
godt indtryk af sikkerheden i OL-byen ovenpå nyheden om det første smittetilfælde.
Mens der nu er registreret foreløbig tre smittetilfælde i OL-byen, så bliver
der fortsat fanget en hel
del smittetilfælde ved ankomsten til lufthavnene i
Japans hovedstad.
Natten til søndag har et
sydkoreansk medlem af
Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Ryu
Seung-min, afleveret en positiv coronaprøve ved indrejsen til Tokyo.
Ryu Seung-min er blevet
isoleret og forlader først
sin karantæne, når de japanske myndigheder tillader det, siger en talsperson
fra IOC.
Alle IOC-medlemmer,
der deltager ved OL, er blevet vaccineret eller har opnået immunitet, oplyser
talspersonen.
OL i Tokyo åbner officielt
på fredag og afholdes frem
til 8. august. ritzau
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Padel: Er hoppet
med på kæmpetrend
Padel er en ny
sportsgren, som
vokser lidt langsommere i Tyskland end i Danmark. En turnering
for mænd og kvinder på GreenTec
Campus i EngeSande bød i weekenden på gode
dueller inden for
trendsporten.
PADEL-TURNERING
Marc Reese
mr@fla.de

Enge-Sande. – Vi kom godt
ind i kampen, men så mistede vi kontrollen lidt. Til sidst
fik vi dog taget os sammen og
klarede det.
Andrea Jensen var i godt
humør efter en sejr med sin
makker Kirsten Balser-Nissen
under søndagens padel-turnering på GreenTec Campus.
Efter optakten med herrerne
lørdag, hvor det blev til en
favoritsejr til det tyske makkerpar Axel Irmer/Malte Nassner, var det damernes tur
søndag.
Padel er en i Tyskland temmelig ny sportsgren, som er
ved at vokse. Trendsporten
er en blanding af tennis og
squash, hvor der typisk spilles to mod to. For første gang
blev der i Enge-Sande spillet
om point til den tyske rangliste. Der var også deltagere
med fra Spanien, Italien, Mexico og Portugal.
Andrea Jensen og Kirsten
Balser-Nissen er begejstret
for denne sportsgren.
- Man har lagt det bedste
fra squash, tennis, bordtennis og badminton sammen.
Man er ude i den friske luft,
og der er ingen rød sand under fødderne. Ved padel behøver du ikke at løbe så meget på grund væggene. Bolden kommer tilbage. Så man

Den nye trendsport padel er en blanding af tennis og squash. Fotos: Sven Geißler

RESÜMEE
Man har lagt det bedste fra squash, tennis,
bordtennis og badminton sammen.
Andrea Jensen – padelspiller

har altid en chance mere, forklarer Andrea Jensen med et
stort smil.
- Unge og gamle – alle kan
spille det. Det er sjovt hele
tiden, og der er et godt sammenhold, sagde Kirsten Balser-Nissen.
Dette sammenhold kunne
også ses hos 24-årige Julia
Mondhorst fra Hamborg og
Christine Carstensen, 46 år,
fra Langhorn (Langenhorn).
De spillede for første gang
sammen ved en vigtig turnering.
Christine fortalte, at hun
fandt sportsgrenen helt tilfældigt.

- De to padel-baner hos
GreenTec i Enge-Sande har
kun eksisteret i et år. Først
havde jeg slet ikke hørt om
det, men så var jeg inde i en
sportsbutik, hvor der hang
de her trøjer. Jeg spiller jo
egentlig tennis, som dog ligner meget padel, forklarede
Christine Carstensen.
- Så da banerne blev indviet, og folk kunne mødes, kørte jeg herhen og havde det så
sjovt. Så var det klart, at det
er en sportsgren lige for mig,
fortsatte hun.
- Hvis du kan spille enten
tennis, badminton, squash
eller bordtennis, så kan du

Am Wochenende ging es bei einem Padel-Turnier in Enge-Sande, mit Teilnehmern aus mehreren Nationen, um
Ranglistenpunkte.
Gastgeber war der GreenTec Campus. Einige Teilnehmer, wie die Paarung Christine Carstensen/Julia Mordhorst, sind noch neu in dieser Sportart und spielen erst
seit kurzem zusammen.
Marten Jensen, Geschäftsführer vom Ausrichter GreenTec Campus, sieht großes Potenzial – der Blick geht etwas
neidisch nach Dänemark, wo Padel schon sehr viel weiter
verbreitet ist.
lære det forholdsvis hurtigt,
sagde Christine Carstensen.
- Jeg har ligeledes spillet
tennis, hvor du som regel
spiller single. I padel er det
derimod altid double, og det
kan jeg virkelig lide. Det er
hurtigere og mere dynamisk.
Idet væggene inddrages, har
du helt andre muligheder til
at bygge dit spil op og placere
boldene anderledes, sagde Julia Mondhorst.
Marten Jensen, forretningsfører i GreenTec Campus,
som arrangerede turneringen, var i godt humør søndag.

Den klogeste vinder
- Vi har spillere med fra hele Tyskland. Padel er i stor
fremgang. 80 procent af spillet er taktik. Den klogeste
vinder og ikke den, der har

Kirsten Balser-Nissen har det sjovt under kampen. Hun spiller sammen med Andrea Jensen,
som ses i baggrunden.

flest kræfter, sagde Marten
Jensen, som fortalte, at der
vil komme en yderligere,
tredje bane til padel om nogle måneder.
Han kunne fortælle om 120
medlemmer plus 200 yderligere spillere, der spiller padel i Enge-Sande.

Kigger misundeligt
mod Danmark
- Vi kan kun kigge misundeligt mod Danmark. For der
bliver der aktuelt bygget 300
padel-baner. I Danmark er
det nemmere at få tilladelser,
og man tager hurtigere imod
nye sportsgrene. Vi har også
haft en række danskere her
og aftalt at lave grænseoverskridende turneringer, sagde
Marten Jensen.

Her er de tolv veloplagte deltagere i søndagens kvindeturnering.

