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Aksel Lund
Svindal med det
synlige beviset
på at han er verdens beste alpinist. Nordmannen sikret seg
sammenlagtseieren i verdenscupen etter at han
ble nummer 15 i
søndagens slalåmkonkurranse.
Verdenscuptoer
Benjamin Raich
kjørte inn til seier.

Skiskytter Jonas
Ulset fra Tingvoll
ble nummer 69 i
begge konkurransene han gikk i
Hovedlandsrennet i Brumunddal.
Klubbkompis Sigve Ness Rolland
havnet et stykke
lenger ned på lista. Dårlig skyting
ødela mye for
begge nordmøringene.

s

port’n

Tlf. 71 57 00 30 – sporten@tidenskrav.no

Rindalingen
Hallvar Løfald
(bildet) gikk på
Sør-Trøndelags
stafettlag som
vant ungdomsstafetten i Holmenkollen søndag. Fire surnadalinger var med
på Møre og
Romsdals andrelag som ble nummer 23 av 30 lag.

Einar Drøpping fra Surnadal gir full gass fra start under lørdagens fjelltelemarksrenn. Det endte med førsteplass i norgescupen.

Best i amputert r
GJEMNES: Surnadalingen
Einar Drøpping var best da
Batnfjord IL arrangerte
norgescup i fjelltelemark.

ved Silsethytta for alle som trosset
værgudene.

To konkurranser

●.DANIEL KVALVIK

Normalt er toppen av Harstadfjellet
startsted for det spektakulære skirennet i Gjemnes. I år var det for lite snø
til å starte på planlagt sted.
I stedet ble Harstadfjellrennet flyttet
til Indergårdsnebba.

Riktig avgjørelse

Heller ikke der gikk alt som planlagt.
Det var dårlig vær og lite sikt lørdag.
Derfor ble det bestemt å flytte starten
litt lenger ned enn det som var meningen.
Det ble likevel en vellykket konkurranse. Og det var altså en surnadaling
som var best i norgescupen. Einar
Drøpping suste ned fjellsida på 2 minutter og 19 sekunder.
– Det var helt riktig at starten ble
flyttet nedover. Det var ikke forsvarlig

På toppen av Indergårdsnebba rett før uværet kom.
å starte på toppen, sa Einar Drøpping.
Erik Husby fra Frei kjørte enda fortere, men han stilte i åpen klasse og
var dermed ikke med i norgescupen.
Dameklassen ble vunnet av Oddrun

Brakstad Orset fra Angvik.
Totalt var 36 med i fjelltelemarksrennet.
I tillegg var det skilek og andre aktiviteter for barn. Det ble en flott dag

Søndag var det skibestigningskonkurranse. Klokka ble startet da utøverne
la i vei oppover fjellsida.
Starten var ved Silsethytta. Deretter
gikk utøverne ei sløyfe via toppene
Steinmerra og Indergårdsnebba, før
de kjørte ned til Silsethytta igjen.
Det var vindstille, fin temperatur,
nysnø og 14 personer på start.
Magnus Espeland fra Molde var
best. Han brukte drøyt 48 minutter på
hele turen. Jørn Sorthe fra ÅIL var
nest best.
Arild Harstad fra Batnfjordsøra og
Knut Inge Orset fra Torvikbukt ble
beste nordmøringer, med henholdsvis
tredje- og fjerdeplass.
Oddrun Brakstad Orset var eneste
kvinne som var med i skibestigningskonkurransen. Dermed ble det storeslem for den spreke utøvere fra Gjemnes.
Hun brukte 1 time og 7 minutter på
turen, og var dermed bedre enn flere
av gutta som stilte til start.
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Arild Harstad var både starter og aktiv utøver.

13

Styrkår Brørs (til venstre) og Jan Gausen fikk det tøft da de forsøkte å gå i birkebeinernes fotspor lørdag.

Livredd i Birken
Birkebeinerne måtte gi tapt
for værgudene. Styrkår
Brørs ble livredd i snødrevet.
●.RUNE EDØY

Oddrun Brakstad Orset fra Angvik og Erik Husby fra Frei var raskest.

Veteranen, som går i klassen 7074 år, var en av de som fikk føle
det dårlige været på kroppen.
Han mener det var en helt rett
avgjørelse å stoppe Birkebeinerrennet.
Isete og nedfrosset fryktet surnadalingen for å gå seg vill.
– Mot toppen av Raudfjellet var
jeg alene og så ikke sporene. Jeg
gikk etter merkepinnene som
var satt opp. Det var sterk sidevind og den ene halvdelen av ansiktet var dekket av et islag. Det
var vanskelig å stå oppreist og
stavene ble tatt av vinden. Jeg
var virkelig redd for å miste sporene, sa Brørs til Nettbirken etter å ha fått igjen varmen på

Rena.
Da han nådde Raudfjellet, var
han sammen med to andre i
samme klasse, Åge Solberg og
Alf Berland. Disse tre ble stoppet, og Brørs kjørt av Røde Kors
med scooter videre til Kvarstad.
– De skrapte is ut av ørene
mine, og jeg fikk veldig god behandling av Røde Kors, sa surnadalingen, som mente det ville
vært galskap og sluppet 13.000
skiløpere ut i de tøffe forholdene.
Vinden var oppe i orkan styrke
i de verste partiene av løypa.
3.000 hadde startet da det ble
bestemt å stoppe rennet.
– Når til og med scooterne
holdt på å blåse bort, og det er
vanskelig å stå oppreist, er det
farlig å ta seg over fjellet, sa nasjonal TD Kolbjørn Thun.
– Arrangøren skal ivareta sikkerhet for absolutt alle løpere,
derfor ville det vært meget risikofylt å fortsette.

Brytere vant gull
KAK vant gull da de brøt i
Tønsberg lørdag.
●.RUNE EDØY
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Arild Harstad (til venstre) og Knut Inge Orset var med på skibestigningskonkurransen.

Knut Inge Orset var med på skibestigningskonkurransen.
Sverre Veiset (foran fra venstre), Jon Kristian Sørvik, Johan Martin
Gaupseth, Arild Harstad (andre rekke fra venstre), Kjetil Wiik Harstad, Bodil Sørvik, Nils Aasen (bak fra venstre), Gunnar Sørvik, Vidar Larsen, Odd Magne Solenes og Odd Arne Halseth var med i arrangørstaben.
(Foto: Robert Veiset)

Håndballgruppa i Surnadal får storfint
besøk 19. april. Da kommer Trine Haltvik
og Gøril Snorroeggen til nordmørsbygda
for å være med på klubbens sesongavsluting. De to håndballprofilene vil også
være med når jenter 14 år skal trene.
Oddrun Brakstad Orset fra Angvik og Kjetil Sogge fra Todalen
var med både lørdag og søndag.

Zlatan Ibrahimovic beholder scoringsformen i serie A. Svensken scoret to

Det var landsstevne for de yngste mattekjemperne og mesterskap for gutter og jenter 15 på en
og samme dag.
Kristiansunderne kunne dra
hjem med flere medaljer.
Karoline Løvik fra KAK var
best i jenter 15 år 37 kilo. Tre
brytere var med i samme vekt.
Like mange var det med i 48kilosklassen. Her var Marita Løvold, også hun fra KAK, best.
I gutteklassene var det som
vanlig flere med. KAK-gutten
Erik Melby brøt seg fram til finale, men måtte gi tapt i siste
kamp.
– Sølv i kamp med 20 andre er
likevel sterkt, sier trener Bjørn
Ødegård, som kunne se sin egen
sønn, Bjørnar, bli nummer 3 i
stevnets største vektklasse.
Silje Kippernes og Lina Lyster
sørget for KAK-jubel i landsstevnet. De vant henholdsvis 32 kilo
og 38 kilo. Begge kristiansund-

sjentene hadde to motstandere i
sin vekt.
– Vi hadde ni brytere med.
Seks kom hjem med medalje.
Det er veldig bra, sier Bjørn
Ødegård.
Braatt fikk to medaljer i landsstevnet. Kaled Cedre ble toer i
50-kilosklassen. Han vant tre
kamper i den ni gutter store vekta.
– Kjempebra av Kaled. Han
overrasket med god og offensiv
bryting, sier Braatt-trener Jon
Rønningen.
Lukas Baldauf ble treer i 41
kilo.
I gutter 15 år sto Mathias Lilleeng for den beste Braatt-prestasjonen. Han ble nummer 4 i 53kilosklassen.
– Mathias brøt jevnt med
vinneren Joakim Korsnes. En
bryter som tidligere i år har vunnet både ungdoms-NM og junior-NM, sier Rønningen, som nå
har vært trener i Braatt i tre måneder.
– Vi har mye å jobbe med, men
det går framover hele tiden, sier
den tidligere olympiamesteren.

«Johnsen et bomkjøp»

ganger da Inter slo Ascoli 2-1 søndag. Inter cruiser videre mot seriegull. Laget har
18 poengs ledelse til Roma som spilte 00 borte mot Fiorentina.

FC Köln trener Christoph
Daum skjønner ikke hvorfor
han hentet Starts Marius
Johnsen.

Erik Hagen kom inn og spilte annen omgang da Zenit St. Petersburg slo Rostov
3-2 på bortebane i russisk eliteserie fotball søndag.

Köln har hentet fem spillere i
vinter, men lagets trener kan
ikke skjønne hvorfor han har
hentet dem, skriver avisen Aachener Zeitung søndag

– Vi har bommet. Jeg er kritisk
til hele prosessen. Jeg tar selvkritikk, sier treneren til avisen.
Marius Johnsen er i Tyskland
på utlån, men Köln har en opsjon på å kunne kjøpe ham.
Johnsen er med i den norske
troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Bosnia-Hercegovina og Tyrkia (ANB-NTB)

