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Bordtennisspillere fra

TIKtil

Para-OL
ltÅt{§tcÅpBoRD-

AfSteffen Kristiansen

TEI{t{t§r TIK-'na-

astrups regerende
hold-europamestre
i handicap-bordtennis, Michal Spicker
Jensen og Peter
Rosenmeier, skal
OL i Brasilien.

til

TAASTRUP: Ttr(-Taastrups
bordtennisafdeling har fået
udtaget endnu en spiller til
handicap OL, de Paraolympiske Lege, der foregår i Rio
de Janeiro Brasilien fra 7, til
lSseptember.
Urltagelsen gæIder den

35-årige spastiker Miciral
Spicker Jensen, der dermed
gør klubkammeraten, den
tre år yngre proiektleder Peter Rosenmeier, selskab. Peter Rosenmeiers handicap
er ann'og bendefekter. De

tovandtsammenholdeuropamesterskabet

Vejle.

i

oktober

-

.

i

gg §tolt over, at.då! sid:

MensPeterRosenmeieral-'

lerede sikrede sig den olympiske deltagelse sidste år, så

har Michal

.

gere.

Peter Rosenmeier er bosat
i Sverige og oprindelig medlem af Idrætsforeningen for

Handlcappede i Aalborg,
mens Michal Spiker Jensen
er bosat i Skovlunde. Han
har tidligpre haft bopæl i

Taastrup, hvor han

også

utrolig glad

og

stolt

MichalJeusen.
åtrhar[aiffitette
bordtenaisspillere med fil

TilbagedlTaastrup

er rcgerende europamestre for
hold og sakl nu sammen rcpræsenterc Danmark ved hondi-

capoLiBrasilien.

Foto:Dansk
Hand i cnp ld ræts- Fo rbund

Efter TlK-bordtennis flyttede fra Torstorp Skole til

for et par år
siden med festsalen som
Parkskolen

kamp- og træningssted, så
har de to handicapatleter
valgt at rykke til fiK, hvor

traringforegiir.
Itdichal Jensen er udtaget
til PLpå et såkaldt wildcard,
den daglige

2003.

medatspillebordtennissom
Foruden Peter Rosen- 8-arig. Han har blandt andredet været i klub i Sengeløse,
meier og Michal Jensen
jerdetsigom§ophieWalløe meu var ikke helt tilfreds
med
os sKrneqe
skiftede
alJa[enrp.
meo forholdene
rornoloetre og
fraBallerup.
Foreløb§ er fem af Dan- derfor. Hans handicap som
marks
Larks op mod 30 paraolym- spastiker med
med lammelser i
piske deltagere udtaget. benet betyder, at han spiller

Pt.

For både Peter Rosenmeier bordtennis med stok. Det er
et mærkbart handicap i forog Michal Jensen bliver
hold til raskspillere. Allige
fierale gang, de deltager i
vel er det lykkedes ham at nå
OL. Michal Jensen er født
Taastnrp og flyttede senere serie 1 styrke, der bliver udmed forældrene til Sengelø- nyttet til fulde sammen med

det

et
i

tennis. Siden skiftede han

der gives til talentfulde spillere, som ikke har kvalifice-

til Københavns Bordtennis-

ret sig direkt6. Nu får han

forladt

klub.

så muligheden for at føje en

blev udtaget

Michal Spicker Jensen var synligt
glod, da han modtog beskeden

Pl-medalje til samlingen.
Michael Jensen var synligt tilfreds, da han modtog
beskeden om Pl--udtagel-

sommeren 2004. Det var anden gang han blev udtaget til
OL og var allerede da spillet
goilt sammen med Peter Ro-

om sin wildcard udtagelse,

sen.

senmeier, som han vandt

startede med at spille bord-

Michal Jensen til venstre og Peter
Rosenmeier fro TIK bodtennis

fortjent udtagelsen, siger EM bronze med allerede i

Jensens

mere
ker, men nu er det sikkert,
på
at han skal med
turen til
§ydamerika sammen med
op ti1 30 andre danske delta-

Jeg er

over, at den sidste bordtennisplads gik til mig. Det bliver mit fierde PL, ogjeg glæder migallerede helt vildt til
at komme afsted. Det næste
halve år viljeggøre ait, hvad
der stå'r i min magt for at blive klar og bevise, at jeg har

se. Barndomshiemmet

i

2004

blev

kort før han

til

PL

i

Athen

PeterRosenmeieriTlK.

