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HÅNDBALL

Ingen NM-finale for Molde-damene

Moldes håndballdamer tapte 27-35 for Glassverket under tirsdagens NM-semifinale i Drammen etter å ha ligget under 14-17 ved
pause. Anniken Obaidli ble toppscorer for Molde med åtte scoringer. Hun kom ikke med i Norges tropp til VM etter å ha vært i
bruttotroppen. I den andre semifinalen i går ble det også favorittseier. Larvik slo Tertnes 35-21. Finalen spilles 30. desember.

OSLO 20150729.
PETTER NORHUGS TRENER STIG
RUNE KVEEN (T.V) OG FAR JOHN
NORTHUG UNDER NORWAY CUP
PÅ EKEBERGSLETTA ONSDAG.
FOTO:

SPORT 25

LANGRENN

Northug til Vestnes i dag

John Northug (bildet), far til verdensstjernen Petter og hans brødre
Tomas og Even, kommer i dag til Vestnes. Der inviterer langrennskomiteen i skikretsen sammen med Sport1 Tomra til åpen skikveld der
John Northug skal fortelle om livet som far til verdens beste langrennsløper. Kjell Marius Herskedal ved Høgskolen i Molde skal dessuten holde foredrag om mental trening/stressmestring.

Friidrett-Hansen gir
full støtte til Coe
FRIIDRETT
Svein Arne Hansen, presidenten i Det europeiske
friidrettsforbundet (EA) vil
ikke uttale seg om eventuelle konsekvenser for russisk friidrett før etter
styremøtet i IAAF fredag.
Han har de to siste
dagene ledet et styremøte i
EA og legger overfor NTB
ikke skjul på at den uavhengige WADA-rapporten som
kom mandag, slo ned som
en bombe. Der ble det slått
fast at russisk friidrett er
gjennomsyret av systema-

tisk dopingmisbruk med
statlig støtte, og det kom
også fram er det har vært
massiv korrupsjon blant
tidligere toppledere.
– Jeg registrerer at det er
kommet forslag om å utestenge russisk friidrett fra
all internasjonal aktivitet,
også OL i Rio, men akkurat
nå ønsker ikke jeg å kommentere det, sier Hansen.
– Jeg vil overvære det
ekstraordinære styremøtet
i IAAF, før jeg sier noe mer
om den saken, sier Hansen
videre. NTB

ØVERST PÅ PALLEN: Maria Holand Tøsse jublet for gull i Stavanger sist helg. Til høyre ser vi bronsevinner
Karoline Linnea Valkvæ, Giske TK. Totalt innkasserte Ålesund 11 medaljer under mesterskapet, tre i gullvalør.
Mens Giske tok med seg fem medaljer hjem, sterkt av en klubb som ble stiftet for to år siden. FOTO: PRIVAT

BØRS

HÅNDBALL
MOLDE-TAP I NM-CUPEN
Oslo: Håndball-NM kvinner tirsdag,
semifinaler:
Glassverket - Molde 35-27, Tertnes Larvik 21-35Finalen spilles i Nadderud
Arena 30. desember.

TRAV
DAGENS DOBBEL FORUS TIRSDAG
DD-1: 9 Solør Svarten
DD-2: 9 Lucky Coral
Odds: 19,24
Omsetning: Kr. 202.466
Strøket:
DD-1: Ingen.
DD-2: Ingen.

V5A FORUS TIRSDAG

Utbetaling, 5 rette: Kr. 205
1. avd: 7 Touch My Shadow (23.067)
2. avd: 4 Urakas Gilbak (20.894)
3. avd: 7 Whatsoflying S.S. (12.408)
4. avd: 9 Solør Svarten (10.354)
5. avd: 9 Lucky Coral (3331)
Rangering: 1. avd: 7 (str. 10), 2. avd: 4, 3.
avd: 7 (str. 11), 4. avd: 9, 5. avd: 2-7-3-1-9.
Omsetning: Kr. 1.055.517.

FOTBALL
FISKERSTRAND OG LEINE PÅ SAMLING FOR A-LANDSLAGET
Oslo: Landslagssjef Roger Finjord har
ut følgende spillere til samling for Alandslaget kvinner i fotball i Lillestrøm
23.-27. november:

Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie
Fiskerstrand (Stabæk), Maren Mjelde
(Avaldsnes), Lene Mykjåland (LSK
Kvinner), Gry Tofte Ims (Klepp), Trine
Rønning (Stabæk), Emilie Haavi (LSK
Kvinner), Isabell Herlovsen (LSK
Kvinner), Elise Thorsnes (Avaldsnes),
Marita Skammelsrud Lund (LSK Kvinner), Kristine Minde (Linköping),
Nora Holstad Berge (Bayern
München), Caroline Graham Hansen
(Wolfsburg), Hege Hansen (Klepp),
Andrine Hegerberg (Koppabergs/Göteborg), Ada Hegerberg (Lyon), Ingrid
Moe Wold (LSK Kvinner), Guro Reiten
(Trondheims-Ørn), Andrine Tomter
(Kolbotn), Synne Jensen (Wolfsburg),
Lisa-Marie Karlseng Utland (Trondheims-Ørn), Camilla Christensen
(Vålerenga), June Pedersen (Piteå),
Kristine Leine (Røa), Synne Hansen
(Røa), Stine Reinås (Stabæk).

SKISKYTING
40.000 SOLGTE BILLETTER
Oslo: Arrangøren av VM i skiskyting
i Oslo melder at billettsalget til
mesterskapet går strykende. Så
langt har over 40.000 billetter blitt
solgt. – Salget går så det suser. Vi
har allerede solgt en tredel av målet
om 125.000 billetter, sier administrerende direktør Per Bergerud. Stafett,
sprint og jaktstart er mest populært
så langt. Spesielt herrestafetten gir
godt salg. – Nordmenn elsker stafett,
poengterer Bergerud. VM i skiskyting
går 3.-13. mars neste år.

124 ELVERUM – HASLUM: H (1,38)

Kommende landskamper fører til tynt
fotballprogram de to neste ukene, særlig i
dag er det lite som frister her. Så da kjører
vi denne håndballkampen for menn med
sikker H, selv om oddsen er lav. På tabellen
ligger Haslum ett poeng foran Elverum,
men det skyldes at hedmarkingene ble
trukket to poeng før seriestart av
lisenstekniske årsaker.
Hjemme er Elverum normalt et lag å stole
på.

129 HK MALMÖ – ESKILSTUNA GUIF: H
(1,60)

Svensk eliteserie i håndball for menn. To
lag som ligger et godt stykke bak de beste,
Malmö nr. 7 med 10 poeng (5-0-3), Guif nr.
9 med åtte poeng (3-2-4). Malmö har

KAMPSPORT

Maria Holand Tøsse, Aleksander Hammervold og Alexander Dybvik kunne juble
over hver sin gullmedalje i
helga.
Trioen fra Ålesund NTN Taekwon-Do Klubb innkasserte
hvert sitt norske mesterskap
under i Stavanger der 500 utøvere totalt var samla.
Det ble konkurrert i Landsmesterskapet (LM) for såkalte
fargede belter (blått og rødt)
samt i Norgesmesterskapet
(NM) for utøvere med sort
belte.
– Kjempebra innsats av våre
deltakere som kom hjem med 11
medaljer, sier Ronny Eidsvik.
Han er leder av Ålesund NTN
Taekwon-Do Klubb, og var sjøl
dommer under mesterskapet.
Foruten de tre gullvinnerne

nevnt ovenfor innkasserte
Regine Vidnes (15) og Jarand
Romestrand (15) og Håvard Nes
(17) alle sølv i sparring, mens
Alexander Dybvik (24) og Jannicke Høiås (17) ble sølvvinnere
i lagsparring. Tre bronsemedaljer ble også med tilbake til Ålesund; Regine Vidnes, Håkon
Hovstein (20) og Joakim Furnes
(14) sikret seg disse medaljene.
– Joakim er bare 14 år og den
yngste i vår klubbs historie som
innehar sort belte. Sammen med
Håvard Nes imponerte han
under helgens NM, sier Ronny
Eidsvik.
– Er dette den beste NMinnsatsen dere kan vise til?
– Nei, vi hadde hele åtte gull
under NM i Drammen i 2004.
Men vi må huske at under årets
mesterskap var 14 av våre 19
utøvere juniorer, sier Ronny
Eidsvik.
Også Giske Taekwon-Do
Kubb deltok under NM, for før-

ste gang i den unge klubbens
historie. – Vi er svært fornøyde
med resultatene siden vi kom
hjem med fem medaljer fordelt
på fire utøvere. Og alle våre
aktive høstet masse mesterskapserfaring, skriver leder Jan-Tore
Fure i Giske Taekwon-Do Klubb
i en mail til Sunnmørsposten.
Medaljene fordelte seg slik for
Giskes tropp: Sølv i sparring og
bronse i mønster for Karoline
Linnea Valkvæ, bronse i mønster til Radoslaw Langa, Christina Haram Johnsen og Nicolias
Sundnes, alle i såkalte farget
belter, det vil si blått eller rødt.
NM satte punktum for konkurransene i år, men 24. og 28.
november blir det graderinger i
Speilsalen i Larsgårdenhallen
for Ålesund TKD. Og 1. desember kommer master Per Andresen for å bedømme en kvartett
som skal opp til sort belte.
JARLE MORDAL

jarle.mordal@smp.no

Høgmo avblåste keeperdiskusjon

ODDSEN
ONSDAG

Kunne juble over
tre gull til Ålesund

vunnet tre av fire hjemmekamper, bl. a.
mot sterke LUGI, dermed går vi for
hjemmeseier.

136 SOUTHEND – BRISTOL ROV.: H (1,95)

Engelsk Football League Trophy,
åttedelsfinale. Lagene spiller i hver sin
divisjon, Southend i League 1 etter opprykk
i vår. Her har laget gjort det godt og er på
8. plass. Bristol Rovers er på 12. plass i
League 2, klubben rykket opp igjen fra nivå
5 gjennom kvalifisering i vår. Skuffet stort i
FA-cupens 1. runde sist helg med 0-1-tap
hjemme mot Chesham United, som er å
finne i en sørlig regional-liga. Også
Southend røk ut, men det var borte mot
Scunthorpe. Bør vinne denne.

SAMLET ODDS: 4,31

FOTBALL
Ørjan Håskjold Nyland har ikke
spilt klubbkamp siden august,
mens Rune A. Jarstein imponerer i Bundesliga uke etter uke.
Per-Mathias Høgmo avblåste
tirsdag keeperdiskusjonen nesten før den kom i gang.
– Ørjan har sammen med
resten av laget bidratt til at vi
spilte nesten seks kamper uten
å slippe inn mål, og han var en
av våre desidert beste spillere
mot Italia. Han er i en svært god

treningshverdag og har vist strålende form på trening. Han
nyter stor tillit, sa landslagssjefen med ettertrykk på sin pressekonferanse. – Det er lenge
siden Norge har vært bedre stilt
på keepersiden. Vi har tre målvakter som presser hverandre.
Rune (Jarstein) har vært særdeles god i Hertha Berlin, og
André (Hansen) er en matchvinner for Rosenborg i europaligaen og serien, sa Høgmo.
Men Nyland vokter målet mot
Ungarn. NTB

FØRSTEVALG: Voldingen Ørjan H.
Nyland blir keeper i kampene mot
Ungarn. FOTO: NTB SCANPIX

