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Hver fjerde stemte
digitalt til ældrerådsvalg

Tyv hos genbrug

Nye tider: Formanden for det nuværende ældreråd,
Ivan A.D. Johansen,
tror, at afstemningerne i fremtiden
kun vil foregå elektronisk.

Det nye ældreråd

Jakke med
telefon stjålet

■ 43 procent af de 20.857 stemmeberettigede stemte på en af
de 20 kandidater til ældrerådsvalget.
■ Formanden for det nuværende ældreråd, Ivan A.D. Johansen,
fik 1692 krydser, heraf 474 digitale, og blev den største stemmesluger. Det nyvalgte ældreråd holder konstituerende møde
den 8. november.

LEVISIONSVEJ: En jakke
med en mobil-telefon og
fem cd-plader er ved et tyveri blevet stjålet fra en lejlighed på Levisionsvej i
-gan
Kolding.

Ældrerådsformand Ivan
A.D. Johansen er tilfreds
med interessen for at
stemme digitalt.

Af Lena Juul
Tlf. 7211 4231, lju@jv.dk

Ved det netop afsluttede
valg til ældrerådet stemte
43 procent af de stemmeberettigede. Hver fjerde satte
sit kryds digitalt, resten
brevstemte.
– I betragtning af, at det er
første gang, man kan stemme elektronisk så synes jeg,
at det er i orden. Det er tegn
på, at en del af 60+ gruppen

godt kan arbejde med en
computer, siger den nuværende ældrerådsformand
Ivan A. D Johansen.
Stemte du selv digitalt?
– Ja, det gjorde jeg, fordi
det er lettere, og så jeg en

fornemmelse af, at man sparer Kolding Kommune for
portopenge.
Ældrerådsformanden føler sig rimelig sikker på, at
digitale afstemninger er
vejen frem.
– På et tidspunkt når vi
nok frem til, at der kun
stemmes digitalt, vurderer
han.
Hos firmaet Assembly Voting, der har stået for det digitale ældrerådsvalg i kommunen, oplyser Camilla
Wikke, at interessen for digitale ældrerådsvalg er stigende. I år har firmaet stået
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for seks.
– Fra næste år skal al kommunikation med det offentlige foregå digitalt, så det er
naturligt, at ældrerådsvalg
bliver digitaliseret, siger
hun.
Ved det netop afsluttede
valg, endte stemmeprocenten på 43.
– Det er jeg lidt skuffet
over. Jeg tror, at det hænger
sammen med, at antallet er
kandidater er faldet fra 26
til 20. Hvis man siger, at vi i

gennemsnit har 100 mennesker i vores nære netværk,
så ville stemmeprocenten
komme op omkring 50, hvis
kandidattallet var uændret.
Ældrerådets håb var, at
muligheden for at stemme
digitalt ville få stemmeprocenten op.
– Det er ikke sket. Men jeg
kan her efter valget ikke se,
at vi kunne have gjort noget
bedre for at få en højere deltagelse i valget, siger formanden.

TERLINGSALLE: En dør er
blevet brudt op til Kirkens
Korshær på Terlingsalle i
Kolding. Alt er blevet rodet
igennem, men fredag vidste politiet i Kolding endnu
ikke, hvad der var blevet
-gan
stjålet.

Mand luskede
rundt
JERNBANEGADE: Ved
22.40-tiden torsdag aften
fik politiet i Kolding melding om, at en mand luskede omkring på p-pladsen
ved Netto i Jernbanegade i
Kolding.
En patrulje blev sendt afsted og fandt manden. På
sig havde han handsker og
lommelygte. Der havde ikke været indbrud i biler.

SPORT

Busi og Laursen
gjorde rent bord
Af Ole Sørensen

Squash elitedivisionen herrer, Kolding-OSMK 5-3
Også Koldings mandlige
squashspillere fik en rigtig
god start på turneringen
ved torsdag aften at besejre
OSMK fra Odense med 5-3.
Odense havde i sin første
kamp ellers imponeret og
overbevist med at få uafgjort 4-4 imod de forsvarende danske mestre fra Birkerød. OSMK var dog taget til
Kolding uden det opgørs
dobbelte matchvinder Michael Hansen, og den opstilling rakte ikke imod et på
dagen velspillende koldingmandskab.

Francesco Busi og Thomas S. Larsen gjorde begge
fuldstændigt rent bord ved
at vinde begge sine kampe
med 3-0. Sidstnævnte afgav
sågar blot nitten bolde i alt i
sine seks spillede sæt. Martin Laursen sikrede den sidste sejr ved at besejre Kim
Poulsen i fire sæt.
Paulo Allevato tabte for en
gangs skyld begge sine opgør. Det ene dog først på
matchens allersidste bolde i
femte sæt, som han tabte
10-12.
Næste spillerunde afvikles om fjorten dage, hvor
mestrene fra Birkerød gæster Kolding og KFUM Hallerne.

CIF vil slutte godt af
Af: Mohammed Sayegh

Fodbold, jyllandsserien:
Vejen SF – Christiansfeld
IF. I dag klokken 15 på
Vejen Stadion.
Iver Jensens mandskab har
ikke meget at spille for i de
sidste to kampe i jyllandsseriens pulje 4. En øjeblikkelig
sidsteplads med bare syv
point for 12 kampe har ikke
været godt nok, men alligevel forsøger Christiansfeldtruppen at holde en positiv
stemning forud for næste
sæson.
– Vi skal forsøge at komme

så godt ud af sæsonen som
muligt. Vi ved, at det ikke
har været godt nok, så vi håber på at få en god afslutning og så skabe en positiv
stemning forud for næste
sæson. Vi er dog stadig ramt
af et par skader, som vi har
været det igennem hele sæsonen, fortæller en meget
fattet Iver Jensen.
Christiansfeld IF har yderligere to kampe tilbage i jyllandsserien, og her får
mandskabet mulighed for
at slutte af foran eget publikum hjemme på Cuben, når
Esbjerg IF 92 dukker op.

KIF har en gylden mulighed
Af: Mohammed Sayegh

Fodbold, serie 1, herrer:
Kolding IF – Bramming B. I
dag klokken 14 på Kolding
Stadion.
Kolding IF har muligheden
for at rykke op, såfremt resultaterne flasker sig i
weekenden.
Gør de ikke det, kan KIF
selv afgøre det hele i sidste
spillerunde ude mod ræk-

kens absolutte bundhold,
Vejle B.
Cheftræner Thomas Dinnesen fortæller, at mandskabet glæder sig utrolig
meget til kampen.
– Det bliver ikke nødvendigt at sætte spillerne op til
kampen. De ved, hvad der
venter dem, og vi glæder os
utrolig meget. Der er kun én
spiller i truppen, Claus Christensen, som tidligere har
vundet en seniorrække.

Derfor er der tale om nogle
meget unge spillere, som
har gjort det fantastisk, siger Dinnesen.
For at sikre sig oprykning
allerede i dag skal Kolding IF
slå Bramming B, mens Egen
UI ude mod Bredballe IF skal
miste point.
Vinder både Egen UI og
Kolding IF, kan sidstnævnte
vinde rækken ved at slå Vejle B i sidste runde.

Rækkens bedste forsvar mødes
Fodbold, danmarksserien:
KFUM BK, Roskilde – Kolding IF. I dag klokken 15 på
Lillevang Idrætscenter.
Der har ikke været mange
pointtabt hos Kolding IF i
denne sæson.
Topholdet i danmarksseriens pulje 2 har stort set fejet al modstand af banen, og
kun i to kampe har holdet

smidt point. I dag gælder
det så kampen mod rækkens nummer ni, KFUM BK,
Roskilde, og her kan det være, at koldingenserne får
problemer med at score.
Roskilde-holdet har nemlig
haft et ganske godt forsvar i
de første 11 kampe, hvor de
sammen med netop KIF og
Greve har lukket færrest
mål ind – kun 13 af slagsen.

Til gengæld har koldingenserne scoret ikke mindre end 39 kasser, så de ved
om nogen, hvordan en bold
skal sendes i netmaskerne.
Hjemmeholdet går ind til
kampen med fire uafgjorte
kampe i træk, mens KIF senest slagtede Frem Sakskøbing med hele 5-1.

KB forventer en svær kamp
Af: Mohammed Sayegh

Fodbold, danmarksserien:
Frem Sakskøbing – Kolding Boldklub.
I dag klokken 15.30 på Inges Auto Park.
Kolding Boldklub har leveret et ganske stabilt stykke
arbejde i de første 10 kampe
og er favorit til at rykke op,
hvis man spørger flere af

modstanderne. I dag skal de
ud og spille kamp mod
bundholdet Frem Sakskøbing, men cheftræner Michael Krogh mener ikke, at
der er tale om nogen let
kamp. Hans spillere kommer på en mental prøve.
– Ud fra stillingen er vi nok
kæmpefavoritter, og Frem
Sakskøbing fik også ørene i
maskinen mod Kolding IF i
sidste runde, men der er for-

skel på, om man spiller
hjemme eller ude, og vi ved,
at der venter os en svær
kamp i Sakskøbing. Det bliver en mental prøve for spillerne, fortæller cheftræneren.
Med 10 kampe afviklet befinder Kolding Boldklub sig
på en flot tredjeplads med
blot et enkelt point op til
Næsby på andenpladsen.

Perfekt
squashstart
Af Ole Sørensen

Squash elitedivision damer,
Kolding-OSMK Odense 6-0
To kampe, to sejre – og en
matchscore på 11-1. Bedre
start har kun de forsvarende mestre fra Birkerød haft i
kvindernes elitedivision i
squash ved fortsat ikke at
have afgivet en eneste
match i nu to opgør.
Men det bekymrer givetvis ikke Koldings bedste
kvindehold lige nu. De har
nemlig selv har haft en i det
mindste »tæt på perfekt«
sæsonstart. For efter sejren
på 5-1 i første spillerunde
ude over Sport 92 fra Herning gjorde holdet midt i
ugen så rent bord imod
OSMK, som måtte tage retur
til Fyn med et rent nederlag
på 6-0. Og et blik på sætscoren viser lige nu suveræne
35-5. Det er ganske enkelt
imponerende!
Det uddelte fynske »æg«
var som tallene viser efter
klare sejre i alle opgør. Faktisk var Nanna Frederiksen
holdets eneste spiller på
overarbejde, da hun vandt
over Line Sjodsholm med
sætcifrene 3-2. Ellers var der
glatte tre-sætssejre i samtlige øvrige kampe også til
holdkollegerne
Mathilde
Lauridsen og Christine Christoffersen..
Næste spillerunde i elitedivisionen afvikles den anden uge i november

