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THE EUROPEAN UNION HAS
MADE THE FIGHT AGAINST
SMOKING ONE OF ITS TOP PUBLIC
HEALTH PRIORITIES. TOBACCORELATED DISEASES ARE THE SINGLE
LARGEST CAUSE OF DEATH
IN EUROPE TODAY. TOBACCO
ACCOUNTS FOR OVER
650,000 DEATHS EVERY YEAR
IN THE EUROPEAN UNION,
I.E. ONE DEATH OUT OF SEVEN.
THIS FIGURE INCLUDES
19,000 DEATHS FROM PASSIVE
SMOKING AND THESE PEOPLE
HAVE NEVER EVEN SMOKED!

An integrated participative
communication campaign
to reach out to and
involve European Youth

Young people (15-34 year-olds), and particularly the socially
disadvantaged, are the main target of the Help campaign.
Their attitude is crucial in the “denormalisation of smoking”
as a trend in Europe. The Help campaign includes
the broadcasting of television spots on national and
pan-European channels and adverts on young people’s
favourite websites, the publication of press articles in the
national media and a series of high profile media events.
Driving people to the dedicated Help website
(www.help-eu.com), where they can find information
and advice, is the focus of all media activities.

Building partnerships
The “Help - for a life without
tobacco” programme
On May 31st 2009, World No Tobacco Day, the European
Commission launched the second phase of its large
media campaign aimed at tobacco prevention and
cessation and informing about the dangers of passive
smoking in the 27 European Union Member States.
Conceived with a specific focus on young people,
the European Commission’s campaign “HELP – For a life
without tobacco” is one of the largest public health
awareness-raising initiatives ever organised in the world.
The “Help” campaign aims to offer help not to take up
smoking, to quit smoking, or to address passive smoking.

The challenge

To deliver a unique, consistent and powerful
communication solution to effectively reach young
people across the 27 EU Member States and encourage
a move towards tobacco denormalisation.

The Help campaign is an example of a unique
cooperation since it is designed and conducted
in partnership with Youth Organisations including
the European Youth Forum, the International Federation
of Medical Students’ Associations (IFMSA) and
the European Medical Students Association (EMSA),
communication experts, tobacco control professionals
from the European Network for Smoking Prevention
(ENSP) and the European Network of Quitlines (ENQ).

Scientific monitoring and
independent evaluation

An Advisory Board of tobacco control experts, chaired
by Prof. Gerard Hastings of the University of Stirling,
supervises the campaign development and ensures
the scientific accuracy of its messages.
The campaign is also systematically pre and post-tested
by Ipsos, the survey-based market research company.
Interviews with 26,000 Europeans following the broadcast
of the TV campaign are the basis for in-depth evaluation
of the impact of the “Help” message across Europe.

THE HELP
CAMPAIGN
BROADCAST
ACROSS EUROPE
On World No Tobacco Day
31st May 2009 the new Help
TV campaign was launched
on 134 national TV channels across 27 Member
States, with a Pan-European
TV campaign following
in September. The three
adverts, addressing cessation, prevention and passive smoking, were based
around the “tips” concept
which is at the heart of

the Help campaign – the
films show a young European’s absurd tip on how
to tackle a smoking issue,
then lead the audience to
real advice available on the
Help website.
The Help TV presence will
continue into 2010 with a
Pan-European campaign
in January and a national
TV campaign launching on
the 31st May 2010.

The TV campaign results to
date are remarkable: nearly
half of all Europeans and 68%
of Europeans under 25 years
old saw the TV adverts, with
impressive comprehension
rates: 89% of young Europeans understood that help
with tobacco issues was
available.

2009
Key Media
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Europeans
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available
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of young
Europeans
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was also
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The MTV ‘Force for Good’
partnership with Help in
2009 produced a unique TV
advert for the Help campaign
in the UK. Using edgy graphics and hip-hop music in the
style of popular MTV youth
programme ‘Pimp my Ride’,
the advert raised awareness
about the negative effects of
tobacco through a makeover theme for smokers entitled
“Tune my body”.
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Web Campaigns

The HELP campaign presence in the webosphere was further reinforced in
2009 with specific online campaigns on youth oriented national websites in
all European countries and on pan-European portals such as Yahoo and
MSN. Original creatives were used in order to draw the attention of web users
and bring them to the Help website, to find both real and absurd tips related
to smoking.

E-mail
coaching

MTV Smoke Screen: 10 Smokers.
5 countries. 1 month to quit smoking
The 2009 ‘Smoke Screen’
Quitters project was the result
of a partnership with MTV: ten
selected smokers - five girls
and five boys - from across
Europe shared their attempts
to give up the habit of a lifetime and quit smoking on a
mini-site. At the end of the
project, all the smokers had
given up thanks to a variety
of quitting techniques.

50,000 people
signed up
to the e-mail
coaching
operation
in 2009,
which was
reinforced
by an online
banner
campaign. The
subscribers
received
regular
e-mails over
a 2-month
period to
encourage
them during
their
cessation
process.
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Helpers
mini-site in
22 languages

.com
helpers-eu

In 2009 an animated participative web series, HELPERS,
was launched as the new
initiative to raise awareness
about tobacco amongst
young Europeans.
This web series, broadcast
on a mini site available in
22 languages, shows a
young character (HelpMe)
confronted with a tobacco
related issue (quitting smoking, not starting smoking,
or avoiding second-hand
smoke). In order to get help,

they call on an
efficient and determined trio: the HELPERS:
Chuck, Skinny and Loona,
who successfully use absurd
tips to solve the problem. At
the end of the episode the
viewer can follow links to
real anti-smoking advice
on help-eu.com.
The series consists of 11 independent animated “Helpisodes” and a pilot, which are
broadcast throughout 2009
and 2010. All the episodes

are available on the helperseu.com minisite where users
also can find out more about
how these anti-smoking crusaders came together and
download their funky soundtracks.

The HELPERS in the Webosphere

Pan-European promotion
of the campaign includes
an official “HELPERS” space
on Daily Motion, a dedicated
YouTube channel, spaces
on Facebook and Bebo, and
the spreading of the buzz
on online blogs!

Interaction
Interaction
and
and
participation
participation
This completely
unique, offbeat series,
conceived and
developed in
partnership with
young people, also
offers them the
chance to participate
in the adventure.
Young Europeans
themselves choose how
the next month’s
episode will end, by
voting which tip the
HELPERS will usE!
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Internet
Users on
HELP-EU.COM

An
interactive
website
for young
Europeans

The new and improved campaign website (www.help-eu.
com), active in 22 languages,
was re-launched in 2009 following a consultation with
young people, and boasts
even more interactive features
including the “MyHelp Space”
personalised page, a relay
of all the campaign actions
(films, events, tips) and videos
featuring serious advice from
anti-smoking experts.
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In collaboration with the European Network of Smoking Prevention (ENSP), videos of local tobacco control experts giving their
own advice on anti-smoking tips were recorded and screened
on the Help website.

What’s your tip?

In line with the “tips” strategy at the heart of the campaign, the Help website invites users to
contribute their own absurd or serious tips in the form of home-made videos and posters, as
well as screening tip videos recorded at Help events. Over 1000 tips have been collected to
date in the field and on the website in 2009.

Help
in Your
Pocket

For the first time ever, the Help
website was also accompanied by “Help in your Pocket”
in 2009, a mini-site accessible
through your mobile, which
allows users to get help whenever and wherever they are!

HELP
HELP
IN THE
FIELD

Street Art

2009 saw the
introduction
of a new interactive
and fun concept
at Help events:
Street Art. An artist
present at Help
Events artistically
interprets antismoking tip ideas
suggested by
visitors, who
can also get
involved by painting
their own tips.

More than 360 events
organised across Europe

A widespread in-the-field activity took place as part of the
local relay of the Help campaign in 2009. Over 360 events took
place across the 27 Member States, including a major launch
of the campaign on the 31st May, World No Tobacco Day, at
the Brussels 20km race.
This year the Help events gave visitors the possibility to video
record their own serious or absurd anti-smoking tips, as well as
to surf the Help website and check out other tips on Help Cyberdesks, computers available to visitors to the Help stand.
The general public could also carry out a CO (carbon monoxide) measurement at the Help stands; an interactive and
entertaining way to make visitors aware of the effects of tobacco
on their health.
In 2009 medical students from student associations such as
EMSA and IFMSA also took part in Help events, speaking to
their peers about tobacco issues and thus further increasing
the implication of young people in the campaign.

BEACH VOLLEYBALL, Nida, lithuania
Street Art at You Berlin
Student Fair

Health park, hungary

20km race
brussels, belgium

Inline Roller Event, Bratislava, Slovakia

FOR YOUNG
PEOPLE,
WITH YOUNG
PEOPLE
A vital theme running throughout the
campaign is collaboration with young
people through youth organisations such
as the European Youth Forum,the European
Medical and Nursing Students Association
(EMSA, ENSA) and the International
Federation of Medical Students’
Associations (IFMSA). A new Help initiative
in 2009 was the creation of the European
Student Network on Tobacco Control,
which coordinates and enhances youth
participation in the Help campaign.

Youth
Projects
2010

In collaboration with the
European Student Network
on Tobacco Control 16 Youth
Projects were funded by Help
in 2010, with projects ranging from information sessions
in Maltese summer schools
to “Smokefree Parties” in the

ENSP
Boogie
Mobile
Project

Czech Republic. The latter
aimed to raise awareness
around health issues related
to tobacco and the need for
more stringent anti-smoking
legislation, as well as bringing greater credibility to
the choice of being a nonsmoker.

Reaching underprivileged
young people with
information about smoking
at free music concerts
was the aim of this pilot
project carried out by
the European Network
for Smoking Prevention
(ENSP) in partnership with
the Help campaign. The
pilot operation took place
across 6 Member States,
providing young people with
information on their mobile
phones and attracting over
1000 fans on Facebook.

Over
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articles
1000
andreports
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2009
in
Large media coverage
with TV, press, radio
and internet reports

The Help campaign received large media coverage across
all European Union Member States with over 1000 reports in
2009 to date:
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De nye tegneseriefigurer, der skal få de helt
unge til at kvitte smøgerne.

Tegneserie skal få børn til at droppe smøgerne
Chuck, Loona og Skinny er en række helt
nye tegneserie-figurer, der skal få de helt
unge at til vende ryggen til smøgerne. »Et
kanon initiativ«, siger Poul Dengsøe Jensen
fra Kræftens Bekæmpelse. Han er glad for
en kampagne til netop de helt unge, fordi
det har vist sig uhyggelig svært at få dem
i tale.
- De er kun lige begyndt at ryge, så det

er super svært at tale rygestop med dem.
Samtidig vil de gerne være en del af en
gruppe, fordi de søger identitet - og der
kan en adgangsbillet være smøger. Derfor
er det hamrende vigtigt, at der også er
kampagner, der henvender sig til dem,
siger Poul Dengsøe Jensen, der er projektleder i Kræftens Bekæmpelses afdeling for
forebyggelse og dokumentation.

Kostet millioner af kroner
Den nye virale kampagne findes kun på internettet www.help-eu.com, hvor man både
på chat- og communityplatforme og videosites, som Facebook, Youtube kan møde de

nye kæmpere Chuck, Loona og Skinny - og
de andre HELPERS - i deres kamp mod de
dødsens farlige cigaretter.
Der er brugt millioner af kroner på »HELP
for a life without tobacco« kampagnen.
- Tegneserier fylder meget. Derfor er det
rigtigt at sende dem ind i kampen mod
cigaretter. Det handler om at nå forskellige
målgrupper med forskellige typer kampagner. De tre HELPERS Chuck, Loona og
Skinny og deres venner går til den i serien
med både motorsave, død og ødelæggelse,
så der er på ingen måde tale om et af de
bløde budskaber, blot fordi det er tegneserieformen, der er valgt, siger Jesper Schou

Hansen fra HELP kampagnen, der står bag
den nye tegneserie.
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse er rådgivere på det faglige indhold,
mens EU-Kommissionen har finansieret
kampagnen og pressechef, Michael Vedsø,
fra Europa-Kommissionens Repræsentationen i Danmark mener, at det er nødvendigt
med den type kampagner.
- Tobak er den største dræber i hele EU
med 650.000 liv på samvittigheden. Det
er hvert syvende dødsfald i EU, og derfor
skal det være utrendy at ryge. Det hjælper
HELPERS med og derfor er kampagnen så
vigtig, siger Michael Vedsø.

Kræftens Bekæmpelse:

STEVNS

F i l m - redigeret af Kenneth Sørensen

I Lyderslev er alle
andre samtaleemner fejet af bordet,
mens diskussionen
kører i den lokale
Spar-forretning.
Hvem er den heldige vinder af de
21,8 millioner lottokroner?

Om filmen
Titel: »Over gaden under vandet«
Instruktion: Charlotte Sieling
I rollerne: Sidse Babett Knudsen
(som Anne), Nicolas Bro (Ask), Ellen Hillingsø (Bente), Anders W.
Bertelsen (Bjørn) m.fl.
Tilladt over 11 år.
Længde: 1 time og 25 minutter.

LYDERSLEV: - Jeg går lige
ind og indløser checken,
grinede en herre, der meget
vel kunne være omkring
de 60 år og dermed passe
på signalementet af den
mandlige halvdel af ægteparret, som i søndags kontaktede Danske Spil og ﬁk
bekræftet, at de havde vundet det astronomiske beløb
på 21.813.035 kroner på en
rækkekupon. Det betyder,
at kunden selv har udfyldt
kuponen med de syv rigtige
vindertal.
Men herren bag fuldskægget ville ikke med på billedet, da regionschef Claus
Vöge Nielsen fra Danske
Spil og Spar-købmand
Karl-Erik Hansen i formiddags satte et rødt banner
op foran butikken. Banneret gjaldede budskabet ud,
at lige her i denne butik var
den heldige kupon blevet
forhandlet. Altså må der
være held ved Spar-butikken i Lyderslev.
- Al erfaring viser, at når
de helt store gevinster kommer ud, stiger omsætningen. Både af lottokuponer
og almindelige varer, forklarer Claus Vöge Nielsen.
Han mener selv, at han
har haft en heldig tid på det
sidste.
- Jeg kører rundt på Midtsjælland samt Bornholm og
har 300 forhandlere i mit
distrikt. Alene inden for det
sidste år har jeg haft lottomillionærer i Køge, Solrød,
Store Heddinge og to gange

Puslespilsbrikker
Handlingen, dens personer og problematikker præsenteres som en håndfuld
puslespilsbrikker, der henad vejen
samles på overraskende vis til et perfekt sammenhængende billede.
Vi har vel efterhånden vænnet os til,
at der skal gebrokkent - eller slet ikke dansk-talende skandinaviske skuespillere med i danske film for at skaffe
skandinaviske penge i kassen. Men
man må så forlange, at handlingen
begrunder disse ikke-danske roller.
Sieling går et skridt videre. Uden
mindste forklaring introducerer hun
et vildt umage par: En hvid, aldrende,
pilskaldet norsk direktør for det nye
københavnske Skuespilhus og hans
hustru, en sort, ung, svensk parterapeut med bolig og arbejde i København.
De spilles stærkt og flot af henholdsvis Niels Ole Oftebro og Ellen Nyman
på henholdsvis klingende norsk og
syngende svensk, og især hun er

Lokalen.dk
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Yuppie-ægtepar i krise: Sidse Babett Knudsen og Nicolas Bro som skuespiller og reklamefotograf i Charlotte Sielings hverdagsdrama.

totalt ulogisk castet. Begge rollefigurer svæver simpelthen ubegrundede i
handlingen.

Langstrakt
Sidse Babett Knudsen er castet mod
sin egen stil og type, men hendes
talent er stort og sikkert nok til alligevel at hale rollen som superstresset,
selvoptaget hustru, mor og skuespiller
hjem.
Øvrige roller spilles dagligdags-drama-

tisk af Nicolas Bro som modefotograf,
Ellen Hillingsøe som teateranmelder,
Anders W. Berthelsen som forsumpet
far og to imponerende debuter: En
gennemsigtigt sårbar Lea Maria Høyer
som gravid, frustreret datter og seksårige Emil Poulsen Dam som hjerteknusende rørende søn.
Det er befriende, som filmen tager
åbent og ligefremt fat på tidens smertensbørn: Purunges uønskede graviditet, midaldrendes midtvejskriser og

svingende succes, som druknes i sprut.
Unges mangel på voksenstyring, som
dulmes med hashtåger. Fortravlede
forældre, som skaber lusebefængte,
forsømte unger og tonsvis af dårlig
samvittighed over alt.
Det umulige i at leve op til ugebladsidealet om den perfekte familie i det
perfekte hjem, om at få privatliv og
en stressende karriere til at gå op i en
højere, harmonisk enhed.
Filmen starter så sprudlende friskt,

aktuelt, genkendeligt tragikomisk og
glimter således af sted en tre kvarters tid, hvorefter al saft, kraft, gnist
og gejst går af den, og den blot 85
minutters spilletid kommer til at føles
kedende langstrakt. Et stort spillet,
bittersødt, skarpt og aktuelt oplæg, der
bare får lov at sive ud.
»Over gaden under vandet« havde
danmarkspremiere fredag 23. oktober
i blandt andet BioCity Herning.

Der skal mere kål på de danske
spiseborde. Det er sundt, fyldt med
vitaminer, mineraler og smag. Det er
billigt og nemt at tilberede. Nogle hævder, at det lugter. Det gør kål, hvis det
koges længe, men brug i stedet kål råt
i salater og erstat det med drivhusdyrkede eller importerede grønne salater.
Tillige får man med kål salater, som
passer til kraftig vintermad.
Vi begynder med den klassiske amerikanske hvidkålssalat:

Cole slaw (6 pers.)
Salat: Ca. 750 g hvidkål uden stok,
snittet fint, 1 stor gulerod, skrællet og
reven groft, 1/2 grøn peberfrugt uden
kerner, hakket fint, og 1 skalotteløg,
pillet og hakket fint.

Den næste kålsalat med enten rød- eller hvidkål er også fra USA:

Garden slaw (6 pers.)
Dressing: 2 dl creme fraiche 9 pct., 1
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– og den her kampagne vil nå
en type unge, som vi ellers har
svært ved at få i tale med andre typer kampagner. De tre
HELPERS Chuck, Loona og
Skinny og deres venner går
til den i serien med både motorsave, død og ødelæggelse,
så der er på ingen måde tale
om et af de bløde budskaber,
blot fordi det er tegneserieformen, der er valgt", siger Jesper
mentation.
Den nye virale kampagne Schou Hansen fra HELP kamtil de helt unge findes kun på pagnen, der står bag den nye
internettet www.help-eu.com, tegneserie.
Bredgade 7 . Vildbjerg . Tlf. 97 13 11 91
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Skyldtynget, egoistisk mor og desperat, forsømt datter. Sidse Babett Knudsen og den
stærke debutant Lea Maria Høyer.

tsk. sukker, 1 tsk. citronsaft, 1/2 mellemstort (ca. 40 g) løg, pillet og revet,
og 1/2 tsk. sennep.
Salat: Ca. 600 g rødkål uden stok, snittet fint, 2 stilke bladselleri, rensede og
skåret i minitern, 1/2 gul peberfrugt
uden kerner og hakket fint, salt og
friskkværnet peber.
I en røreskål blandes alle ingredienserne til dressingen. Dæk den til og sæt i
køleskab, mens salaten forberedes.
I en serveringsskål blandes snittet kål,
selleri og peberfrugt. Hæld dressingen
over. Vend salaten og smag den til med
salt og peber, inden servering.

Ellen Hillingsø som temperamentsfuld mor, desperat elskerinde og jordnær teateranmelder.

Her en dansk salat fra Samsø:

Presset rødkålssalat (6-8 pers.)
Ca. 1 kg rødkål uden stok, snittes fint
og blandes med 2 spsk. salt. Lægges i
en porcelænsskål. Over kålen lægges

TID OG STED
Onsdag
20.00: Portalen: Seth Lakeman

Til slut den virkelig sunde, grønne
fætter:

Broccolisalat (4 pers.)
1 hoved broccoli, skåret og plukket i
buketter (ca. 300 g), saft af 1/2 citron,
1 (ca. 175 g) rødt saftigt æble, skåret
i tynde både uden kernehus, 200 g
creme fraiche, pct. efter smag, salt og

Udstillinger
Greve Museum: »Kampen for kulturen«, »Greve i Quilt«
Portalen: 700 Pink

Taske stjålet fra cyklist
GREVE: I går klokken 10 anmeldte en 66-årig kvinde fra
Greve, at hendes taske blev stjålet fra cyklens bagagebærer, da hun cyklede ad Lillevangsvej ved 9.20-tiden.
To unge på en knallert kørte op på siden af den 66-årige,
og den ene på knallerten stjal tasken. Det gik så hurtigt,
at der ikke er en beskrivelse af tyvene.
Senere blev kvindens taske fundet, men mobiltelefonen
manglede. Kvinde havde set de to unge på knallerten et
par gange tidligere, så hun formodede, at de holdt øje med
hende.
Lokalpolitiet i Karlslunde vil gerne høre fra vidner, der
har oplysninger i sagen. Ring 114.

Rå broccolisalat passer til vintermad.

friskkværnet peber. Drys: 15 g mandelflager, ristede på tør pande i et par
minutter. Læg broccolibuketterne i en
serveringsskål.
Kom citronsaften i en røreskål. Vend
æblebådene i saften, så de ikke bliver

brune. Tag dem op og bland med broccolibuketterne. Vend creme fraichen i.
Smag til med salt og peber. Drys med
ristede mandelflager og server.
TIP: Alle broccolistokkene kan anvendes til suppe.

23 bærbare stjålet
GREVE: I løbet af weekenden var der indbrud i en virksomhed på Dønnergårds Alle i Greve.
Der er knust en rude til et computerlokale, hvorfra der
er stjålet cirka 23 bærbare computere, en Lenovo Thinkpad R samt to projektere, oplyser Midt- og Vestsjællands
Politi.

Storcenter bliver til Waves
HUNDIGE: Efter næsten ﬁre års om- og udbygning genåbner Hundige StorCenter 29. oktober 2009 som WAVES.
Det er historien om et center med 85 butikker, der først
blev reduceret til 55 og nu åbner med 135 butikker og restauranter, 80 mere end i dag. Og p-pladserne er udvidet
fra 1.800 til 3.200 gratis pladser, hvoraf mange endda er
i tørvejr.
I alt rummer Waves 68.000 kvadratmeter detailhandel,
hvilket svarer til mere end 13 fodboldbaner. Til sammenligning er Waves 2.000 kvadratmeter større end Fields.
Den ofﬁcielle åbningsdag for det nye center er torsdag
den 29. oktober klokken 10.

HÅRTOTTEN

HUSK TIDSBESTILLING
gevinsten: Seks ﬂasker god
italiensk rødvin som en
gave fra Danske Spil.
hﬁ

sundhed og velvære

Clinique
Hansen

For Massage & Velvære

SALON HEIDI

Jette Hansen
Niels Mouritsens Vej 20 - 7480 Vildbjerg
Åbent når du har tid - eller efter aftale
Åbningstider: kl. 15.00-20.00
Tlf.: 20 82 55 56 www.cliniquehansen.dk nhh.hansen@mail.dk

mobilhomes. Hvorefter det
var ved at være tid til noget
mad. Desværre var maden
ikke noget at råbe hurra
for, men efter en lang bustur og Gardaland gik spillere og trænere forholdsvis
tidligt til køjs.
Mandag var der så de
første fodboldkampe.Her
tabte pigerne deres første
kamp med 5-4, lige som det
blev til endnu et nederlag i
anden kamp med 4-2. Det

STEVNS Send redaktionen et tip:

nederlag til 7-mands drengene på henholdsvis 5-2 og
11-0. I den sidste kamp gik
alt desværre galt, da det
ellers ikke var det bedst
spillende hold de mødte.
For 11-mands holdet blev
det til et nederlag på 2-0 til
en ﬂok velspillende drenge
fra AB, der virkelig gjorde
det svært for SB. Men i den
sidste kamp kørte SB så
Måløv ud af banen med en
8-0 sejr. Dermed blev det

hvilket var meget skuffende.
Da pigerne kom tilbage
fra deres shoppingtur i Milano gik turen tilbage mod
campingpladsen. Her blev
den sidste aften brugt på
hygge med chips, sodavand
og ﬁlm. Næste dag var der
afgang mod Danmark igen,
hvor vi kom hjem lørdag
formiddag.

Send redaktionen et tip: stevns.red@sj-medier.dk
greve.red@sj-medier.dk
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Greve
Svømmehal
Lykkens
gudinde var i Lyderslev
kan åbne før tiden
I Lyderslev er alle
andre samtaleemner fejet af bordet,
Går man og tælmens diskussionen
ler ned til, Greve
kører i den lokale
Svømmehal åbner
Spar-forretning.
igen, kan man
Hvem er den helmåske snart tage
dige vinder af de
et spring nedad i
21,8 millioner lottalrækken.
tokroner?

GREVE: Ifølge tidsplanen
skulle Greve Svømmehal
åbne igen til september.
Men
da renoveringen
LYDERSLEV:
- Jeg går går
lige
hurtigere
end forventet,
vil
ind og indløser
checken,
den
sandsynligvis
ståmeget
færgrinede
en herre, der
vel kunne være omkring
de 60 år og dermed passe
på signalementet af den
mandlige halvdel af ægteparret, som i søndags kontaktede Danske Spil og ﬁk
bekræftet, at de havde vundet det astronomiske beløb
på 21.813.035 kroner på en
rækkekupon. Det betyder,
at kunden selv har udfyldt
kuponen med de syv rigtige
vindertal.
Det
en
stor
Menblev
herren
bag
fuldskægget ville ikke
med på billesucces,
da Greve
det, da regionschef Claus
Trims
SydkystmaVöge Nielsen
fra Danske
Spil og
Spar-købmand
raton
Efterår
blev
Karl-Erik Hansen i formidafviklet
første
dags satte for
et rødt
banner
op foran butikken. Bannegang.
ret gjaldede budskabet ud,
at lige her i denne butik var
den heldige kupon blevet
GREVE:
Mere
end må
500 der
løforhandlet.
Altså
bere
til start.
Fem
væremødte
held ved
Spar-butikminutter
senere begyndte
ken i Lyderslev.
26- børn
deres minimaraton
Al erfaring
viser, at når
på
de 4,1
heltkm.
store gevinster komLøbedistancerne
var helmer
ud, stiger omsætninmaraton,
42,2
halvmagen. Både
af km,
lottokuponer
raton,
21,1 km, kvartmaraog almindelige
varer, forton,
10,5
km og
5 km,
mens
klarer
Claus
Vöge
Nielsen.
powerwalkerne
gikat 21,1
Han mener selv,
han
km
10,5 en
kmheldig
og 5 km.
har, haft
tid på det
Løbsruten udgik fra Måsidste.
gen
i kører
Hundige
Havn,
og
- Jeg
rundt
på Midtvia
Arken
og Bornholm
Vallensbæk
sjælland
samt
og
Havn
nåede
løberne tilbahar 300
forhandlere
i mit
ge
til Hundige
Havn
på
distrikt.
Alene inden
for det
den
første
af jeg
henholdsvis
sidste
år har
haft lottoen,
to, tre eller
ﬁre omganmillionærer
i Køge,
Solrød,
Store Heddinge og to gange

dig to måneder før tid.
Der gøres status i dagsordenen for mødet i Økonomiog Planudvalget i dag. Her
står, at nedbrydningsarbejdet nu er overstået, og
arbejdet har kunnet gennemføres hurtigere.
Der er undervejs ikke fundet større problemer i den
eksisterende konstruktion.
Det giver større sikkerhed
i forhold til de nødvendige
betonarbejder, der skal
gennemføres. Og risikoen
for, der dukker ubehagelige overraskelser op i den
resterende del af renove-

ringsarbejdet, er lavere.
Derfor har entreprenøren
revideret tidsplanen.
På nuværende tidspunkt
ser det ud til, at arbejdet
kan være afsluttet ved udgangen af april. Det er dog
uden ekstraopgaver som
klublokaler, forbedring af
druknealarm og dysseanlæg for udspring. Om det
skal udføres eller ej, er der
endnu ikke taget stilling
til. Når det er gjort, vil der
komme en mere konkret
tidsplan for, hvornår renoveringen kan forventes at
være endelig afsluttet og

svømmehallen åbne igen.
Det står i dagsordenen til
udvalgetsmødet, hvor der
skal træffes beslutning om
en teknisk fremrykning af
betaling for renoveringen.
Oprindelig er arbejdet sat
til at vare til 30. juni med
genåbning af svømmehallen 1. september.
En tidligere åbning vil
koste ekstra på driften, og
det er der ikke afsat penge
til på det kommunale budget. Den del af sagen ser
politikerne på, når datoen
for mulig genåbning ligger
mere fast.
-mh

Succes for ny udgave
af Sydkystmaraton
i Hårlev, inden den store
gevinst på 21,8 millioner
kom ud her i Lyderslev. Det
ge
10,5 km.
er áganske
pænt, så der må
Deltagerne
fra
være
et vist kom
held både
på dette

sigten til stigende omsætning i butikken - og imens
kan han så nyde sin del af
hele Danmark samt Sverige, Norge og Polen. Flere
lokalområde, siger han.
Gevinsten i Lyderslev er
Vinderne
de enkelte klasser var:
den næsthøjeste,
som iClaus
 1/1
maraton: Kvinder: Nina ChristiVöge Nielsen har
udbetalt.
ansen,
timer 28 minutter. Mænd: Vix
Den største var
på 253 milSteen, 3 timer 2 minutter.
Fakta
lioner
kroner i Solrød.
½
maraton: Kvinder: Helle Drewsen,
Det bringer os
imidlertid
37 minutter.
Mænd: »Run4all« i
ikke nærmere1 time
svaret
på,
Køge,
1 time
hvem den heldige
vinder
er.16 minutter.

maraton:
Stine Kristensen, 46
Claus
Vöge¼Nielsen
vedKvinder:
det
minutter.
Mænd:
Krajczynski,
38 minutter.
som
én af de
få, men
hans
 5 km:
Zeniasyv
Marker, 21 minutter. Mænd:
mund
er Kvinder:
lukket med
Torben Bille, 17 minutter.
sejl.

Minimaraton
op til
10 år: Piger: Christine Maj
- Parret
har ikke
ønsket
minutter.
Drenge op til 10 år: MarcusatHansen,
stå frem23
med
ﬂere oplysEmil Juel
Göstasson,
17 minutter.
ninger
end dem,
der allereMinimaraton
11-14 år: Piger: Alberte Jensen, 23
deer
givet, siger han.
minutter.
Drenge 11-14
år: Christoffer Sejer HanDet kan købmanden
godt
sen, 18 minutter.
forstå:

Powerwalk:
maraton:
- Hvis
man vil½være
ano- Kvinder: Lone Helmudt,
2 timer
Mænd:
nym
her40i minutter.
Lyderslev,
er Torben Wael, 2 timer 40
minutter
man
nødt til at gå meget
 Powerwalk
¼ maraton:
stille
med dørene,
hvis detJeanne Majland, 1 time
14 minutter.
ikke
skal afsløres. Ellers
 Powerwalk
5 km:
Kvinder:
kan
man sikkert
hurtigt
få Lone Hartz, 36 minutter. Mænd:
Ballesgård,
rigtig
mangeKurt
»venner«,
si- 38 minutter.
ger Karl-Erik Hansen.
Han glæder sig over ud-

GREVE

Media Partnerships

dem. Samtidig vil de gerne
være en del af en gruppe, fordi
de søger identitet - og der kan
en adgangsbillet være smøger.
Derfor er det hamrende vigtigt, at der også er kampagner,
der henvender sig til de helt
unge", siger Poul Dengsøe

Oplevelsesrig fodboldtur



GREVE

en tallerken og herpå en tung sten eller
anden tung genstand. Lad trække i et
par timer.
Dressing: 1 dl ribsgelé, rørt med 1 dl
solbærsyltetøj og smagt til med citronsaft.
Hæld den udpressede saft fra kålen.
Kom kålen i en serveringsskål. Hæld
dressingen over. Bland salaten godt
inden servering.
TIP: Alle tre salater kan tildækket
holde sig 1-2 døgn i køleskab.

SUNDHED | "De er kun lige
begyndt at ryge, så det er super svært at tale rygestop med

Jensen, der er projektleder i
Nu kan du
Kræftens Bekæmpelses afdeling for forebyggelse og dokuBOOKE DØGNET
RUNDT på
Unge SB-spillere foran Milanos kæmpe fodboldstadion

www.wellasalonen.dk


sigten til stigende omsætning i butikken - og
imens
kan han så nyde sin del af

RYGNING | Chuck, Loona og Skinny er en række helt nye tegneseriefigurer, der skal få de helt unge at til vende ryggen til smøgerne. "Et
kanon initiativ som kan få unge til at droppe smøgerne", siger Poul
Dengsøe Jensen fra Kræftens Bekæmpelse. Han er glad for en kampagne til netop de helt unge, fordi det har vist sig uhyggelig svært at
få netop de helt unge i tale

Foto: Henrik Fisker.

"%!&!&   '

i Hårlev, inden den store
gevinst på 21,8 millioner
kom ud her i Lyderslev. Det
er ganske pænt, så der må
være et vist held på dette
lokalområde, siger han.
Gevinsten i Lyderslev er
den næsthøjeste, som Claus
Vöge Nielsen har udbetalt.
Den største var på 25 millioner kroner i Solrød.
Det bringer os imidlertid
ikke nærmere svaret på,
hvem den heldige vinder er.
Claus Vöge Nielsen ved det
som én af de få, men hans
mund er lukket med syv
sejl.
- Parret har ikke ønsket
at stå frem med ﬂere oplysninger end dem, der allerede er givet, siger han.
Det kan købmanden godt
forstå:
- Hvis man vil være anonym her i Lyderslev, er
man nødt til at gå meget
stille med dørene, hvis det
ikke skal afsløres. Ellers
kan man sikkert hurtigt få
rigtig mange »venner«, siger Karl-Erik Hansen.
Han glæder sig over ud-

Taastrup Hovedgade 77, 2630 Taastrup
Områderedaktør Stina Felby Madsen ( felby), direkte telefon
43992608, privat 29602526.
Journalist Mogens Lange (mol) direkte telefon 43992873, privat
28579831
e-mail: greve.red@sj-medier.dk eller taastrup.red@sj-medier.dk,
telefax 43521518.
Lokal sport: Steffen Kristiansen (fen) privat 43628661 og e-mail:
fen@post7.tele.dk.
Abonement og annoncer: tlf 46358500 mellem 9-16.
Udebliver avisen, ring telefon 46358500 mellem 17-18 på hverdage og lørdag mellem 8-10.
Bor du i Hedehusene så ring telefon 20745817.

Kålsalater til vintermaden
Dressing: 2 dl mayonnaise evt. let, 1 dl
græsk yoghurt, 2-3 tsk. stærk sennep
efter smag, et drys tørret chili, 1/2 tsk.
sojasauce, evt. salt og friskkværnet
peber.
Drys: 3 tynde skiver bacon, sprødstegte og smuldrede, og 1-2 spsk. frisk
hakket persille.
I en stor salatskål blandes alle ingredienserne til salat.
I en røreskål blandes mayonnaise med
yoghurt. Smag til med sennep, chili,
soja, evt. lidt mere salt og peber.
Hæld dressingen over salaten og vend
det hele godt rundt. Drys med bacon
og persille. Server.

v/Lisbet Pedersen · statsaut. fodterapeut

Alle specialer udføres
www.lp-fodterapi.dk

GREVE

Kærlighed på kanalen: Vandet omkring den københavnske bydel Christianshavn spiller
en stor rolle i »Over gaden under vandet«.

SE DIN LOKALE AVIS
Danske Spils
PÅregionschef,
NETTET
Claus Vöge Nielsen (tv.),
havde medbragt en
symbolsk check på det
astronomisk store beløb
til den anonyme vinder.
Købmand Karl-Erik Hansen
fik seks flasker god
italiensk rødvin
or at have solgt
vinderkuponen.
frisører

Tidsbestilling 97 13 13 64

ske city-bydel, Christianshavn, deraf
også titlen, der er en forvrængning af
en af denne bydels hovedgader: Overgaden neden Vandet.
Den fermt konstruerede, tidstypiske
historie tager fat på så godt som alle
de aktuelle familieproblemer i en
pulserende havnefronts-metropol som
København og et ligeså tidstypisk,
malerisk havnefrontkvarter som Christianshavn, hvor splinternye, døddyre
beboelsesejendomme proppes ind
mellem gamle små-lejligheds-huse, og
hvor tjekkede, stor-tjenende yuppie’er
konfronteres med arbejdssky sprittere i bydelen, hvor alle sociale lag er
samlet.
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Sex
i »the City«

»Jeg kar lige knaldet med Dan, det var
som at drikke et glas vand«, udbryder
den selvcentrerede skuespillerinde og
nævner dermed to væsentlige elementer i instruktør Charlotte Sielings nye
parforholdsproblemfilm: Sex og de
kanaler, der afgrænser den københavn-

2. sektion

 du
til

 krop?

Lytter
din

Lykkens gudinde var i Lyderslev droppe smøgerne
    
    
Pia og Preben Steffensen.

Charlotte Sielings
velkonstruerede
parforholds-problemfilm »Over gaden under
vandet« taber al gnist
og gejst på halvvejen

Tegneserie skal få
de helt unge til at

alternativ behandling
Send redaktionen et tip: stevns.red@sj-medier.dk
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Ny anti-rygekampagne
kører kun på internettet

Roseanna
Therkildsen,
19, fra Greve var med til at præsentere den nye
Foto: Henrik
Fisker.
kampagne, der skal få de helt unge til at vende ryggen til smøgerne.

Greve-pige
Oplevelsesrig fodboldtur
i ikke-ryge
kampagne
Unge SB-spillere foran Milanos kæmpe fodboldstadion

LIMONE-STORE HEDDINGE: Der var højt humør
da 43 forventningsfulde
unge mennesker og trænere fra Store Heddinge Boldog
Youtube
mødeCup
de
klub
drog tilkan
Limone
nye
kæmpere
og uge.
de andre
i Italien
i sidste
Bushelpers
i deres
kamp mod
turen forløb
smertefrit
fra
de
dødsensfarlige
cigaretstarten,
indtil Ostenfeld
gevinsten: Seks ﬂasker god
ter,
sagde Roseanna
i Tyskland,
hvor viTherefter
italiensk rødvin som en
kildsen
ved præsentatioen spisepause
skulle afgå
gave fra Danske Spil.
hﬁ
kendte ansigter fra tv og
nen.
klokken 21, men det kom vi
den berømte »Klub 100
- Chuck,
ogvar
Skinny
bare
ikke,Loona
da der
sket
Maraton i Danmark« var
går
til den
med
både motornoget
defekt
i bussen.
Derblandt løberne.
save,
død vi
ogholde
ødelæggelse,
for måtte
på denne
- Det var en stor fornøjel- GREVE: En række tegne- så
der er på
ingen
måde
rasteplads
i ﬂere
timer
inse at se så mange entusia- serieﬁgurer, Chuck, Loona tale
omcirka
et af1.30
de bløde
budden vi
om natten
stiske løbere til et helt nyt og Skinny, skal få de helt skaber,
blot igen,
fordi tegnesekom afsted
fortæller
løb, siger Greve Trims for- unge til at droppe smøger- rieformen
sigeri
John »Jay erP«valgt,
Petersen
ne.
mand, Steen Jørgensen.
Jesper
Schou Hansen
fra
denne beretning
fra turen.
- Den virale kampagne Help-kampagnen,
- Med den enorme succes
der står
Vi ankom til forlystelsesi vores debut på Sydkyst- »Help for a life without to- bag
denGardaland
nye tegneserie.
parken
omkring
maraton Efterår viser det bacco« ﬁndes kun på interKampagnenom
er søndagen,
betalt af
middagstid
sig, at løb på Sydkysten nettet www.help-eu.com, EU,
Sundhedsstyrelhvormens
der blev
brugt 5-6 titiltrækker mange løbere til hvor man både på chat- og sen
Kræftens
Bekæmmer.ogEfter
Gardaland
gik
både korte og lange distan- communityplatforme samt pelse
rådgivere
turenhar
til været
campingpladsen,
cer samt fra hele Danmark. videosites som Facebook på
detvifaglige
indhold. jøbi
hvor
blev indkvarteret
Det gør samtidig, at vi genmobilhomes. Hvorefter det
tager arrangementet i 2010
var ved at være tid til noget
til gavn for det sunde liv, simad. Desværre var maden
ger Steen Jørgensen.
ikke noget at råbe hurra
- Jeg er meget glad for den
for, men efter en lang busopbakning, vi får fra vores GREVE: En ung pige blev i nat tur
ved og
4.30-tiden
udsat
forspilen
Gardaland
gik
sponsorer og alle de med- ubehagelig oplevelse, da hun blev
ved, at
der blev
lerevækket
og trænere
forholdsvis
lemmer, der hjælper os med smidt en sten ind igennem hendes
vindue
på Strandmartidligt
til køjs.
at gennemføre så stort et ken. Pigen lå og sov, og stenen ramte
cirka
en der
meter
Mandag
var
såfra,
de
arrangement, tilføjer Steen hvor hun lå.
første fodboldkampe.Her
Jørgensen.
PÅ stedet blev hørt knallerter,tabte
men politiet
k ikkeførste
fat i
pigerneﬁderes
gerningsmændene i første omgang.
kamp med 5-4, lige som det
jh
blev til endnu et nederlag i
anden kamp med 4-2. Det
Spar-købmanden,

Karl-Erik Hansen
19-årige Roseanna
glæder sig,
Therkildsen
udsigtenfra
til stigende
Greve
var i går
omsætning
i forretningen
udtrækning
med til at efter
præsenaf lotto-gevinsten.
tere en ny ikkeryge kampagne.

Sten gennem ruden

mest underlige ved pigernes kampe var, at de blev
spillet på 7-mands bane,
men med 11-mands mål.
For drengene på 7-mands
holdet gik det ikke meget
bedre. Suppleret op med et
par piger formåede de ellers at ﬁghte godt nok, men
skarpheden manglede når
man spillede sig frem til
chancer. Den manglede dog
ikke på det andet hold - og
derfor kunne de trække sig
ud af kampen med en 5-0
sejr. Hos 11-mands drengene blev det til en sejr på
2-1 over et jysk hold, men
det var efter en kamp langt
under niveau.
Tirsdag havde pigerne fri
fra kampe - bortset fra de
6 piger der skulle hjælpe
drengene. De seks piger
gjorde det hver især ﬁnt,
men det var desværre ikke
nok. Det blev til endnu to
nederlag til 7-mands drengene på henholdsvis 5-2 og
11-0. I den sidste kamp gik
alt desværre galt, da det
ellers ikke var det bedst
spillende hold de mødte.
For 11-mands holdet blev
det til et nederlag på 2-0 til
en ﬂok velspillende drenge
fra AB, der virkelig gjorde
det svært for SB. Men i den
sidste kamp kørte SB så
Måløv ud af banen med en
8-0 sejr. Dermed blev det

til en andenplads for SB 11mands.
Pigerne skulle spille deres sidste kamp om onsdagen. Alle drenge spillerne
var med ude for at kigge, og
om det var derfor skal være
usagt. I hvert fald blev det
til en sejr på 3-1 til SB efter holdet ellers var kommet bagud med 1-0. Men
det var en fortjent sejr, hvor
specielt indskifteren Nicole
viste gode takter med to
scoringer.
Torsdag var en ren hyggedag, hvor der var afgang
mod Milano efter morgenmaden. Ankommet til Milano stod vi foran det store
stadion med plads til omkring 85.000 tilskuere. Et
kæmpemæssigt syn både
indefra og udefra, men desværre var der pressekonference, så vi kunne ikke
komme rundt på stadion,
hvilket var meget skuffende.
Da pigerne kom tilbage
fra deres shoppingtur i Milano gik turen tilbage mod
campingpladsen. Her blev
den sidste aften brugt på
hygge med chips, sodavand
og ﬁlm. Næste dag var der
afgang mod Danmark igen,
hvor vi kom hjem lørdag
formiddag.

Send redaktionen et tip: greve.red@sj-medier.dk

Taastrup Hovedgade 77, 2630 Taastrup
Områderedaktør Stina Felby Madsen ( felby), direkte telefon
43992608, privat 29602526.
Journalist Mogens Lange (mol) direkte telefon 43992873, privat
28579831
e-mail: greve.red@sj-medier.dk eller taastrup.red@sj-medier.dk,
telefax 43521518.
Lokal sport: Steffen Kristiansen (fen) privat 43628661 og e-mail:
fen@post7.tele.dk.
Abonement og annoncer: tlf 46358500 mellem 9-16.
Udebliver avisen, ring telefon 46358500 mellem 17-18 på hverdage og lørdag mellem 8-10.
Bor du i Hedehusene så ring telefon 20745817.

Media Partnerships were set up in all 27 Member States in
2009 in order to increase the visibility and coverage of the Help
campaign on TV and radio shows, in print media or with free
of charge broadcasts of the TV spots. The varied partnerships
even included a successful Danish anti-smoking pop song!

Danske Spils regionschef,
Claus Vöge Nielsen (tv.),
havde medbragt en
symbolsk check på det
astronomisk store beløb
til den anonyme vinder.
Købmand Karl-Erik Hansen
fik seks flasker god
italiensk rødvin
or at have solgt
vinderkuponen.

TID OG STED

GREVE

Onsdag
20.00: Portalen: Seth Lakeman
Udstillinger
Greve Museum: »Kampen for kulturen«, »Greve i Quilt«
Portalen: 700 Pink

Taske stjålet fra cyklist
GREVE: I går klokken 10 anmeldte en 66-årig kvinde fra
Greve, at hendes taske blev stjålet fra cyklens bagagebærer, da hun cyklede ad Lillevangsvej ved 9.20-tiden.
To unge på en knallert kørte op på siden af den 66-årige,
og den ene på knallerten stjal tasken. Det gik så hurtigt,
at der ikke er en beskrivelse af tyvene.
Senere blev kvindens taske fundet, men mobiltelefonen
manglede. Kvinde havde set de to unge på knallerten et
par gange tidligere, så hun formodede, at de holdt øje med
hende.
Lokalpolitiet i Karlslunde vil gerne høre fra vidner, der
har oplysninger i sagen. Ring 114.

23 bærbare stjålet
GREVE: I løbet af weekenden var der indbrud i en virksomhed på Dønnergårds Alle i Greve.
Der er knust en rude til et computerlokale, hvorfra der
er stjålet cirka 23 bærbare computere, en Lenovo Thinkpad R samt to projektere, oplyser Midt- og Vestsjællands
Politi.

Storcenter bliver til Waves
HUNDIGE: Efter næsten ﬁre års om- og udbygning genåbner Hundige StorCenter 29. oktober 2009 som WAVES.
Det er historien om et center med 85 butikker, der først
blev reduceret til 55 og nu åbner med 135 butikker og restauranter, 80 mere end i dag. Og p-pladserne er udvidet
fra 1.800 til 3.200 gratis pladser, hvoraf mange endda er
i tørvejr.
I alt rummer Waves 68.000 kvadratmeter detailhandel,
hvilket svarer til mere end 13 fodboldbaner. Til sammenligning er Waves 2.000 kvadratmeter større end Fields.
Den ofﬁcielle åbningsdag for det nye center er torsdag
den 29. oktober klokken 10.

Greve Svømmehal
kan åbne før tiden
Går man og tæller ned til, Greve
Svømmehal åbner
igen, kan man
måske snart tage
et spring nedad i
talrækken.
GREVE: Ifølge tidsplanen
skulle Greve Svømmehal
åbne igen til september.
Men da renoveringen går
hurtigere end forventet, vil
den sandsynligvis stå fær-

dig to måneder før tid.
Der gøres status i dagsordenen for mødet i Økonomiog Planudvalget i dag. Her
står, at nedbrydningsarbejdet nu er overstået, og
arbejdet har kunnet gennemføres hurtigere.
Der er undervejs ikke fundet større problemer i den
eksisterende konstruktion.
Det giver større sikkerhed
i forhold til de nødvendige
betonarbejder, der skal
gennemføres. Og risikoen
for, der dukker ubehagelige overraskelser op i den
resterende del af renove-

ringsarbejdet, er lavere.
Derfor har entreprenøren
revideret tidsplanen.
På nuværende tidspunkt
ser det ud til, at arbejdet
kan være afsluttet ved udgangen af april. Det er dog
uden ekstraopgaver som
klublokaler, forbedring af
druknealarm og dysseanlæg for udspring. Om det
skal udføres eller ej, er der
endnu ikke taget stilling
til. Når det er gjort, vil der
komme en mere konkret
tidsplan for, hvornår renoveringen kan forventes at
være endelig afsluttet og

svømmehallen åbne igen.
Det står i dagsordenen til
udvalgetsmødet, hvor der
skal træffes beslutning om
en teknisk fremrykning af
betaling for renoveringen.
Oprindelig er arbejdet sat
til at vare til 30. juni med
genåbning af svømmehallen 1. september.
En tidligere åbning vil
koste ekstra på driften, og
det er der ikke afsat penge
til på det kommunale budget. Den del af sagen ser
politikerne på, når datoen
for mulig genåbning ligger
mere fast.
-mh

Succes for ny udgave
af Sydkystmaraton
Det blev en stor
succes, da Greve
Trims Sydkystmaraton Efterår blev
afviklet for første
gang.

GREVE: Mere end 500 løbere mødte til start. Fem
minutter senere begyndte
26 børn deres minimaraton
på 4,1 km.
Løbedistancerne var helmaraton, 42,2 km, halvmaraton, 21,1 km, kvartmaraton, 10,5 km og 5 km, mens
powerwalkerne gik 21,1
km , 10,5 km og 5 km.
Løbsruten udgik fra Mågen i Hundige Havn, og
via Arken og Vallensbæk
Havn nåede løberne tilbage til Hundige Havn på
den første af henholdsvis
en, to, tre eller ﬁre omgan-

ge á 10,5 km.
Deltagerne kom både fra

hele Danmark samt Sverige, Norge og Polen. Flere

Vinderne i de enkelte klasser var:
 1/1 maraton: Kvinder: Nina Christiansen, 3 timer 28 minutter. Mænd: Vix
Fakta Steen, 3 timer 2 minutter.
 ½ maraton: Kvinder: Helle Drewsen,
1 time 37 minutter. Mænd: »Run4all« i
Køge, 1 time 16 minutter.

¼ maraton: Kvinder: Stine Kristensen, 46
minutter. Mænd: Krajczynski, 38 minutter.
 5 km: Kvinder: Zenia Marker, 21 minutter. Mænd:
Torben Bille, 17 minutter.
 Minimaraton op til 10 år: Piger: Christine Maj
Hansen, 23 minutter. Drenge op til 10 år: MarcusEmil Juel Göstasson, 17 minutter.
 Minimaraton 11-14 år: Piger: Alberte Jensen, 23
minutter. Drenge 11-14 år: Christoffer Sejer Hansen, 18 minutter.
 Powerwalk: ½ maraton: Kvinder: Lone Helmudt,
2 timer 40 minutter. Mænd: Torben Wael, 2 timer 40
minutter
 Powerwalk ¼ maraton: Jeanne Majland, 1 time
14 minutter.
 Powerwalk 5 km: Kvinder: Lone Hartz, 36 minutter. Mænd: Kurt Ballesgård, 38 minutter.

kendte ansigter fra tv og
den berømte »Klub 100
Maraton i Danmark« var
blandt løberne.
- Det var en stor fornøjelse at se så mange entusiastiske løbere til et helt nyt
løb, siger Greve Trims formand, Steen Jørgensen.
- Med den enorme succes
i vores debut på Sydkystmaraton Efterår viser det
sig, at løb på Sydkysten
tiltrækker mange løbere til
både korte og lange distancer samt fra hele Danmark.
Det gør samtidig, at vi gentager arrangementet i 2010
til gavn for det sunde liv, siger Steen Jørgensen.
- Jeg er meget glad for den
opbakning, vi får fra vores
sponsorer og alle de medlemmer, der hjælper os med
at gennemføre så stort et
arrangement, tilføjer Steen
Jørgensen.
jh

Roseanna Therkildsen, 19, fra Greve var med til at præsentere den nye
kampagne, der skal få de helt unge til at vende ryggen til smøgerne.

Greve-pige
i ikke-ryge
kampagne
19-årige Roseanna
Therkildsen fra
Greve var i går
med til at præsentere en ny ikkeryge kampagne.
GREVE: En række tegneserieﬁgurer, Chuck, Loona
og Skinny, skal få de helt
unge til at droppe smøgerne.
- Den virale kampagne
»Help for a life without tobacco« ﬁndes kun på internettet www.help-eu.com,
hvor man både på chat- og
communityplatforme samt
videosites som Facebook

og Youtube kan møde de
nye kæmpere og de andre
helpers i deres kamp mod
de dødsensfarlige cigaretter, sagde Roseanna Therkildsen ved præsentationen.
- Chuck, Loona og Skinny
går til den med både motorsave, død og ødelæggelse,
så der er på ingen måde
tale om et af de bløde budskaber, blot fordi tegneserieformen er valgt, siger
Jesper Schou Hansen fra
Help-kampagnen, der står
bag den nye tegneserie.
Kampagnen er betalt af
EU, mens Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har været rådgivere
på det faglige indhold. jøb

Sten gennem ruden

GREVE: En ung pige blev i nat ved 4.30-tiden udsat for en
ubehagelig oplevelse, da hun blev vækket ved, at der blev
smidt en sten ind igennem hendes vindue på Strandmarken. Pigen lå og sov, og stenen ramte cirka en meter fra,
hvor hun lå.
PÅ stedet blev hørt knallerter, men politiet ﬁ k ikke fat i
gerningsmændene i første omgang.

STOP SMOKING

START TO RUN
HELP JEZELF EN HELP ELKAAR!
De website www.help-eu.com biedt een massa tips en advies om niet te beginnen of te stoppen met roken.
Ook jouw tips kunnen anderen helpen. Stuur ze op via de website of kom langs bij de stand van het HELP-team
om jouw tips te laten opnemen, om het CO-gehalte in je longen te meten of om advies te krijgen.
Op de website vind je alle data en locaties waar het HELP-team actief is.

SURREAL!

TO PROTECT HIS FRIENDS,
HE SMOKES INSIDE
A PLASTIC BUBBLE!
Want to take more effective action against smoking? Get involved!
With the aim of moving towards a smoke-free Europe and addressing the
single largest cause of death in Europe today, the EU’s HELP campaign works
with young Europeans on the frontline of the battle against smoking – and
you too can take part!
The new HELP campaign has been developed and conceived with the
direct participation of young people. European youth organisations
are carrying out innovative projects to tackle smoking issues through
the Help campaign.

Help - Voor een rookvrij leven is een campagne van de Europese
Commissie om het publiek bewust te maken van de gevaren van het roken
en van passief roken.
HELP_215x285_AP Running Tour_NL.indd 1

Voor een Voor een
rookvrij rookvrij
leven
europa
23/06/09 18:54:01

Want to participate? If you’re part of a youth
organisation or an individual willing to take action
check out www.help-eu.com, or contact
Kristin Deibert, Youth Network Coordinator
at k.deibert@dkfz-heidelberg.de
A European Union Initiative

AP Rural Youth Eur_210x297_UK_MLITABA094044.indd 1
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48%
of
Europeans

saw the TV
campaign
(68% of the
youth)

89%

of young
Europeans
understood
that
help was
available
Nearly

4

million

visitors to
the help-eu.
com website
More than
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Europe-wide
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at Help
events
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In the first year
of the new Help Over
2.0 campaign, 1000
the results articles
reports
are already and
about Help
impressive: in the media

A CONSORTIUM
OFAGENCIES
AGENCIES
OF

ENTRUSTED
ENTRUSTED
WITH THE
THE
WITH
CAMPAIGN

The consortium is managed
and coordinated by Ligaris,
a Paris-based consulting
firm specialising in integrated institutional, public
and social communication,
Public Relations and Events
Management. Ligaris works
together with the Worldcom
PR Group (Europe/Worldwide)
network, their Brussels-based
subsidiary Ligaris Europe, and
Carat Global Management,
strategy and media buying
consultants, with offices in London and Paris, and a network
present in the 27 countries of
the European Union.
The companies in charge of
the campaign work in partnership with the NGOs and
public health bodies brought
together by the European
Network for Smoking Prevention (ENSP).

Pierre Siquier

Stéphane Renie

p.siquier@ligaris.eu

stephane.renie@carat.com

+33 1 53 00 73 00

+33 1 41 16 17 18

