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SPORT

Tips ØP på telefon 800 82000

Send referater og bilder fra lokale sportshendelser
på e-post til sport@op.no eller nettavisa@op.no

Norge mot Ungarn i VM-kvalik

Hedin-avklaring drøyer for Norge

Norge møter Ungarn i VM–kvalifiseringen i håndball for menn. Dobbeltkampen spilles i juni og gir
vinneren plass i sluttspillet i Spania neste år. De
norske gutta spiller borte først. (ANB-NTB)

Avklaringen rundt Robert Hedin, landslaget og eventuell
trening av klubblag skjer i løpet av en uke.– I mitt hode
er utgangspunktet at Robert er med oss for fullt fra 1.
juni, sier generalsekretær Erik Langerud i NHF til NTB.

Akkurat som fotballstjernene: Halsens Henrik Riis Willassen (t.v.) og Martin Aarvik var ekstra fornøyde med de nye draktene. På ryggen hadde hver spiller fått sitt eget navn trykket på.

Kjempet: Magnus Gunnestad (t.h.) og resten av av guttene på Sporty/Hedrum møtte Stathelle i den første kampen i Fram cup.

Takk for k
fjord BK fo

Fullt fokus på fot
Sporty/Hedrum gutter 02 gikk på en smell i den
første kampen og fikk en oppløftende peptalk i
garderoben etter oppgjøret mot Stathelle. Duellene var mange da distriktets unge fotballspillere samlet seg til Fram cup i helgen.

– Innsatsen er bra - kjempebra. Vi
må bare presse litt mer, så klarer
vi det, messet Sporty/Hedrums
trener, Pål Stiansen, etter 0-2
tapet mot Stathelle i lagets første
kamp i Fram cup.
Guttene fikk noen positive ord
i garderoben etter den første kampen, før de skulle kjempe videre i
Framhallen.
Niåringene var på og keeper
Oscar Gloppe var konsentrert bakerst. Et par gode skudd fra motstanderen var likevel umulig å
stoppe.
Sporty/Hedrum var bare ett av de
mange lagene som var i sving i
Fram cup. Her var både Fram,
Larvik Turn, Stag, Kvelde, Nanset
og Halsen, og flere av klubbene
hadde mange lag med. De fikk
bryne seg på hverandre i tillegg til
gjestene fra Sandefjord BK og
Stathelle.

Lagkameratene Martin Aarvik
og Henrik Riis Willassen, Halsen
02, var ekstra fornøyde med de
nye halsedraktene. Med hvit
skrift på den røde ryggen, hadde
nemlig hver spiller fått navnet
sitt trykket på - akkurat slik som
fotballstjernene har det.
– Det er noen som har nye drakter,
men ingen som har navn på, forklarer Martin.
– Det er første gangen vi bruker dem. Før har vi bare prøvd
dem, legger Henrik til.
Halsen 02 åpnet mot Nanset og
måtte nøye seg med 1-1, men de
ladet opp på tribunen til ei ny økt
på banen.
Gutter i alderen seks til ti år var
i aksjon i helgen. Alle ble belønnet med medaljer og fotballkort i
premier.
Elisabeth Løsnæs
33 16 30 57 ● elisabeth.losnes@op.no

Peptalk: Sporty/Hedrum 02 hadde en peptalk i garderoben etter 0-2 tapet.
F.h.: Kay-Konstantin Krause, Henrik Reppesgård Holt, Sindre Mathias
Stensby, Samuel Eikeland, Andreas Eikeland og Oscar Gloppe.

Ballen i sikte: Sporty/Hedrums keeper, Oscar Gloppe, har ballen i sikte, i oppgjøret mot Stathelle. Keeperen hadde full kontroll p
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Liverpool sendte ManU ut av cupen

Tora Berger (30) har 14 verdenscupseirer i skiskyting. Søndag gikk hun inn til gull på NM–stafetten i langrenn på Voss.
Berger ble presset av Hemings Astrid Uhrenholdt Jacobsen
på tampen, men gikk likevel inn til en kontrollert seier.

Innbytter Dirk Kuyt sørget for Liverpool–revansj
ved å finte ut utskjelte Patrice Evra og avgjøre FA–
cupkampen mot erkerival Manchester United lørdag. LFC vant 2-1. (ANB-NTB)
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Langrennsgull for skiskytter–Tora

kampen: Morgan Folvik (t.v.) og Mohammed Fakir, Fram, takker spillerne hos Sandeor kampen etter oppgjøret som endte med seier til guttene fra nabobyen.

ball

på motstandernes siste sjanse og hindret flere scoringer. (Foto: Elisabeth Løsnæs)

Greit med forbilder: At Frams unge skøyteløpere skal kunne bli like gode som Fred Anton Maier , er nok svært
tvilsomt, men i Vikingløpet i helgen ble det flere perser på Carlos Wasvik (f.v.), Sander Tveter, Kasper Tveter og
Didrik Møller Nordahl (Foto: Rolf Tanum)

– Like gode som han Maier

Frams unge skøytegarde har nok knapt hørt
om Fred Anton Maier, men når han har fått en
egen statue på kunstisbanen i Tønsberg, fikk
våre unge løpere en viss forståelse av hvor
god Vestfolds største skøyteløper gjennom tidene hadde vært.
I sin lille og beskyttede skøyteboble var det nok svært greit å dra
skøyteskjæret helt ut:
– Det er klart vi skal bli like
gode som han Maier, selv om vi
forstår han har vært meget god,
ble en slags fellesnevner under
helgens tradisjonsrike (28. utgaven) av Vikingløpet for aldersbestemte klasser.
– Det var nok ikke helt optimale forhold i helgen, for noen

leie kastevinder satte løperne på
visse prøver, oppsummerer
Frams ivrige skøyteleder, Terje
Wasvik.
Våre unggutter i 10- og 12-årsklassen gjør alle sterke løp, hvor
de persolige rekordene for utestevner blir knust.
– At vi har fått knyttet til oss
Thor Olav Tveter som trener,
tror jeg ungguttene vil dra stor
nytte av, hevder Terje Wasvik.

Ellers knyttet det seg sterkest
interesse rundt resultatene til
fremadstormede Else Merete
Omsland.
– Hun var veldig uheldig med
begge 500-meterne, da hun
måtte gå alene, men søndagens
løp (46,83) var absolutt brukbart,
men på den avsluttende 1500meteren gikk Merete også kjempesterkt, der hun blant annet
gikk rundetiden ned med to sekunder på sisterunden, forteller
en fornøyd skøytetrener.
– Da er hun nemlig sikret deltakelse i det store internasjonale
stevnet i Heerenveen i midten av
mars, og det har jo vært et av de
store målene for Else Merete
denne sesongen, bedyrer Terje
Wasvik.
Rolf Tanum

Klemte til: Frams fremadstormende skøyteløper, Else Merete Omsland (15) dro til med to sterke avslutningsløp
under Vikingløpet i helgen, og sterke innsatser kvalifiserte Fram-løperen til Heeerveen senere i sesongen.

