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HERD - LARSNES/GURSKEN 5-0
Mål: Michael Drengubiak 2, Stian Seth 2, Vegard Nybø.
Dommer: Geir Arne Nordby, Ravn.
KAMPEN: Herd tok sin sjuende seier og tok tilbake topplassen
som Godøy lånte i to dager. Herd er uten tap etter ni kamper,
og har imponerende 30-7 i målforskjell. Michael Drengubiak
scoret i sin sjuende seriekamp av ni mulige. Med ett mål i hver
omgang er han oppe i ti seriemål, ett bak Godøys Svein-Arve
Alnes og Strandas Ronnie Furset.
Herd lånte denne gang Akslas bane i Ratvika, og trivdes også
her.
ØRSKOG - STORDAL 7-1 (5-0)
Mål: Ørskog: Ole Jonathan Tangen, Joakim Erstad, Christian
Smith-Nilsen, Kurt Søvik, Kjell Duber Tangen, Olav Georg Ekor-
nes, Frank Abelseth. Stordal: Thomas Kirkebøe.
Dommer: Morten Berge Digernes, Bergsøy.
KAMPEN: Ørskog feide Stordal av banen i lokaloppgjøret lør-
dag, og noterte seg for den største seieren over naboen noen
sinne. Cirka 200 tilskuere så heimelaget score det ene målet
etter det andre i en kamp som spillemessig var jevnere enn
målsifrene skulle tyde på. Hele sju forskjellige spillere kom på
scoringslista for Ørskog. Stordal fikk sitt trøstemål på stillinga
6-0. 
STRANDA - HANO 3-2 (1-0)
Mål: Stranda: Kato Vangen 2, Ronnie Furset. HaNo: Lars Petter
Haram, Stig Frode Longva.
Dommer: Øyvind Kringstad, Valder.
KAMPEN: Stranda hadde klart overtak i sjanser, men scoret
bare en gang i en første omgang der laget hadde medvind. I
andre kom gjestene atskillig sterkere. Stranda gikk opp til 2-0-
ledelse, men HaNo maktet å utlikne med to scoringer, den sis-
te kvarteret før slutt. Fem minutter seinere scoret Stranda
igjen, et mål som ble godkjent trass i at HaNo mente at score-
ren kom fra en klar offsideposisjon. Assistentdommeren rea-
gerte ikke, og Vangen ble matchvinner. HaNo fikk dermed sitt
fjerde ettmålstap.
ÅRAM/VAN.KAM - NORBORG 4-6 (1-2)
Mål: ÅVK: Sigve Støylen, Ole Theodor Hovden, Martin Ekrem-
sæther (straffe), Håvar Karlsen. Norborg: Tarjei Urkedal 2, Kim
Idar Krogsethagen 2, Steffen Grytten 2.
Dommer: Christer Jensen, AaFK. Rødt kort: Geir Roar Gamlem,
Norborg (to gule).
KAMPEN: Ingen av lagene sparte på konfekten på Eidsåvoll,
her var det offensiv fotball for alle penga. Norborg var best, og
vant fortjent. Heimelaget savnet blant andre forsvarskjempen
Hallvard Larsen og toppscoreren Ole Per Kragset. De klarte
altså likevel å score fire, men Norborg slapp lett til i ÅVKs for-
svar og var i føringa med hele 6-2 da det gjensto ti minutter.
ÅVK reduserte på straffe og scoret enda et mål etter at Nor-
borgs keeper var blitt utvist etter to gule kort.

4. divisjon

FOTBALL. Sheffield United biter seg fast i håpet
om å få spille engelsk eliteseriefotball også nes-
te sesong. Mandag høres klubbens anke av et
voldgiftspanel.
Sheffield United rykket ned på dårligere målfor-
skjell enn Wigan, men retter pekefingeren mot
West Ham som berget seg med tre poengs mar-
gin. Ifølge Sheffield United gjorde ligaen en feil
da London-klubben unngikk poengstraff etter å
ha hentet Carlos Tevez og Javier Mascherano i
strid med overgangsreglene.
West Ham ble funnet skyldig i å ha jukset og
ilagt en bot på nær 70 millioner kroner, men det
ble ved avgjørelsen pekt på at en poengstraff vil-
le fått urimelige konsekvenser ved at det ville
ført til nedrykk.
Sheffield United hevder at den avgjørelsen i ste-
det fikk urimelige konsekvenser for dem, i og
med at Yorkshire-klubben ville berget plassen
om West Ham hadde fått straffen de fortjente.
Voldgiftshøringen ventes å vare to dager. NTB

Sheffield Uniteds skjebne
avgjøres

FOTBALL. I 2. divisjonskampen Averøykamera-
tene-Levanger på Bruhagen stadion lørdag, spil-
te begge lag i AKs drakter! Levanger presterte
nemlig å glemme igjen draktene sine i Levanger
da de dro lørdag morgen, noe som ikke ble opp-
daget før laget var kommet til Nordmøre. Der-
med måtte de spille i AKs bortedrakter, men det
gikk bra. For Levanger vant kampen 2-0.

Glemte draktene

FOTBALL. Torsdag var KIL/Hemne nær ved å slå
Rosenborg ut av cupen. Lørdag kom laget bru-
talt ned på jorda med stortap i 3. divisjon.
KIL/Hemne ga RBK beinhard kamp i 120 minut-
ter, og var et tverrliggertreff fra å tvinge fram 4-
4 og straffespark-konkurranse. Lørdag tapte la-
get 1-4 hjemme for Tynset i 3. divisjon.
– Jeg var forberedt på at dette kunne skje. Det
var bare 42 timer mellom kampene, og vi har ik-
ke hatt tid til å restituere. Vi hang med i 20 mi-
nutter, så begynte spillerne å kjenne at beina var
tunge, sa trener Nils H. Snekvik til adressa.no. 

NTB

KIL/Hemne ned på jorda

Alt var fantastisk i Geiranger
laurdag. Og rekordane rauk på
rekkje og rad. Mest av alle
imponerte Anita Håkenstad
Evertsen, Øystre Slidre, som senka
kvinnerekorden i halvmaraton frå
1.46.19 til 1.39.54.

GEIRANGER. Nibberitt, halvmaraton,
miniton og turmarsj samla 560 perso-
nar til fysisk utfalding i herleg sommar-
vêr i Geiranger laurdag. Den gamle del-
takarrekorden skreiv seg tilbake til
2002 og lydde på 436. 

Særleg syklinga fenga. Nibberittet
samla åleine over 300 deltakarar, og alle
sykkelrekordane vart sletta. Alf Roger
Holme, Eidsvoll, brukte 1.07.01 i fjor. I
år kom han saman med vinnaren i ra-
cersykkelklassa, Tom Larsen, Frøy,
begge fekk tida 1.05.33. Frid Harstad,
Fuji Team, senka terrengsykkelrekor-
den frå 1.29.02 til 1.27.56. Men beste
kvinnetid på sykkel hadde vinnar av ra-
cerklassa, Hanne Trønnes frå Ottada-
len med 1.26.09.

Alexander stor. Nivået i Nibberittet var
høgt med mange langvegsfarande utø-
varar. Av dei lokale var det ein debutant
som imponerte mest, 16-åringen Ale-
xander Grebstad Hervåg frå Sykkylven
Sykkelklubb. Han fekk den revansjen

han lova etter punkteringa i Ekornes-
rittet sist helg. Med tida 1.15.18 hadde
han femte beste tida av 260 på terreng-
sykkel. Han vann klasse 16-19 år og var
best frå Møre og Romsdal.

– Greie bakkar dette, sa ein ufor-
skamma sprek debutant til Sunnmørs-
posten etter målgang.

Eidsdalingen Geir Åge Rønneberg
hadde sjette beste tid på racersykkel
med 1.10.16.

Ti strake for Gjedrem. For fyrste gong
vart dei beste løparane innhenta av dei
raskaste syklistane. Hans Martin Gje-
drem opna hardt og fekk tidleg luke til
maratonfantomet Helge Hafsås. Men
det vart relativt tidleg klart at det ikkje

ville bli løyperekord i herreklassa. – Det
var rekordforhold og eg sprang på ter-
skelen heile vegen, men løpssteget mitt
er ikkje det det ein gong var. I tillegg er
eg fire kilo tyngre i dag enn då eg sette
rekord i 2003, grunna meir trening retta
mot å bli ein god skiskyttar (skøytar).
Hadde eg hatt pes kunne eg sikkert
pressa meg ned eit par minutt, sa Hans
Martin Gjedrem etter sin tiande strake
klassetriumf, denne gong på tida
1.35.41. Landslagsløparen antyda at
neste år vert det sykkel for hans del.

Ramsterk Evertsen. Det såg lenge ut til
at Helge Hafsås skulle berge andreplas-
sen. Det meste av løpet låg han i «ingen-
mannsland», langt bak Gjedrem, men

Rekordskred i Geira
Raskaste løpar på toppen av Dalsnibba, Hans Martin Gjedrem (midten) saman med dei to raskaste syklistane, Alf Roger Holme (til venstre) og Tom    

Hans Martin
Gjedrem får
servering av
far Harald i dei
harde bakkane
opp mot Dals-
nibba til sin 
tiande siger.
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Det var ikke overraskende
Vegard Høidalen og makker
Kjell Arne Gøranson som
gikk av med seieren 
i herrefinalen under sand-
volleyballturneringen
Conoco Phillips Open på
Emblemsanden i helga.

SANDVOLLEY. – I dag spilte vi
bra, sa Høidalen og Gøranson
etter å ha sikret seg seieren og
dermed også 6000 kroner i pre-
miepenger. 

– I går spilte vi ganske slapt,
men i dag har vi kommet oss og
spilt bra, mente duoen.

De to slo motstanderene Eskil
Holtan og Øyvind Wergeland 2-
0 i finalen, og var godt fornøyd
med seieren.

– Vi er selvsagt glad for å
vinne, det er vi alltid, konstater-
te Høidalen. 

– Det har vært mange gode
lag med i turneringen, og vi skal
ikke falle så veldig mye presta-
sjonsmessig før vi får det tøft.

Selve finalen var de to stor-
spilleren litt mindre fornøyd
med. 

– Det gikk egentlig lettere enn
det vi trodde på forhånd, mente
Høidalen. – Finalen ble egentlig
et antiklimaks, i og med at det
gikk så greit å vinne, fortsatte
Gøranson. 

– Selv om vi vinner såpass
lett, gjør vi likevel mange unød-
vendige feil underveis.

Innfridde. Også i damefinalen
var det forhåndsfavorittene
som gikk av med seieren.

Ragnhild Aas (23) og Kristine
Fossen (21) var blant turnering-
ens yngste deltakere, men vant
likevel finalen mot paret Linde-
berg/Okkenhaug greit 2-0.

– Vi er fornøyd med seieren,
men spillet var ikke mye å skry-
te av, mente de to vinnerne. 

– Vi spilte møkkdårlig i første
settet av finalen, men i andre
kommer vi oss litt mer på rett
kjøl, og vi vinner jo også med
større differanse.

Selv om de to mente spillet
deres hadde forbedret seg ut-
over i turneringen, var det først
og fremst selve arrangementet
som imponerte vinnerene.

– Dette er et veldig bra arran-
gement, faktisk et av de beste,
skrøt de. 

– Det er i alle fall det beste vi
har vært på til nå i år, og vi ser ik-
ke bort fra at det blir det beste
denne sesongen, fortsatte de. 

Fornøyd arrangør. Arrangør
Are Kristoffer Hjeltnes deltok
selv i turneringen, men var nes-
ten glad til da han ble slått ut.

–Det tar på å både skulle spil-
le og arrangere samtidig, smilte
han. 

– Vi fikk bank av Høidalen og
Gøranson, og vi merker at vi rett
og slett ikke er godt nok trent.
De tar oss på stabiliteten.

Arrangementet i seg selv gikk
det derimot bedre med. 

– På damesiden har det gått
greit unna, men på herresiden

har det vært svært mange jevne
og lange kamper som har ført til
forsinkelser, oppsummerte
han. 

– Det er jo ikke noe galt i det,
det tyder jo bare på at deltake-
rene ligger på et jevnt, høyt ni-
vå.

Også Vegard Høidalen var
fornøyd med turneringen på
Emblemsanden.

– Det er veldig god trening for
oss, spesielt nå i forkant av
World Touren i Stavanger i be-

gynnelsen av juli og VM mot
slutten av samme måned, av-
sluttet han.

Finaleresultater: 
Herrefinale: Høidalen/Gør-

anson-Holtan/Wergeland 2-0
(21-14, 21-16)

Damefinale: Lindeberg/Ok-
kenhaug-Fossen/Aas 0-2 (16-
21, 11-21).

CHRISTIAN LØKEN
sport@smp.no

STIG HAVNEVIK (FOTO)

Favorittseier i sanden

Damefinalen endte med seier til Ragnhild Aas og Kristine Fossen.

nger
   Larsen.               FOTOS: ATLE HOLE

Vinnerlagene med premiesjekken. Ragnhild Aas og Kristine Fossen
sammen med herrevinnerne Kjell Arne Gøranson og Vegard Høidalen.

langt føre landets desidert beste
kvinnlege motbakkeløpar Anita
Håkenstad Evertsen. Men opp
dei siste tøffe grusbakkane måtte
løpsmaskina frå Olden melde
pass. Evertsen var ustoppeleg, og
med tida 1.39.54 senka ho sin ei-
gen løyperekord med 6 minutt
og 25 sekund. Hafsås sine 1,40.09
heldt til flott tredjeplass og klas-
sesiger i 40-44 år.

– Dette gjekk bra. Faktisk var
eg meir sliten i fjor. Om tre veker
er planen å delta i EM i fjelløp (8

km) i Frankrike. No må eg lytte
til kroppen nokre dagar, så får eg
vurdere om det blir ny sunnmør-
stur komande helg (Varden
Opp), sa løparen som imponerte
mest av alle i Geiranger.

Alle aldrar. Dette var toppane si-
ne prestasjonar. Men dei hadde
mange med seg. Små born under
ti år kjempa seg gjennom bak-
kane i minitonløypa, vanlege
mosjonistar sleit med seg sjølve
og kunne glise breitt på toppen
over ein personleg rekord, su-
perveteranar godt over 75 år som
Kåre Oksavik på sykkel eller
Karstein Sørland til fots var på
plass. Vi såg dei alle saman.
Funksjonsfriske menneske.
Laurdagsprøva i verdsarvnatu-
ren var stor nok for desse. 

Fleire av dei som nådde top-
pen hadde eit anna utgangs-
punkt, eit dårlegare utgangs-
punkt. Slike som Ole Jørgen Ols-
vik frå Vartdal, MS-pasient som
sykla frå sjøkanten til høgfjellet
full av livsglede og pågangsmot.
Slike som han gjorde dagen i
Geiranger komplett. Les om Ole
Jørgen anna stad i avisa.

ATLE HOLE
sport@smp.no

–  Flott arrangement, og eg kjem
gjerne tilbake neste år, sa Anita
Håkenstad Evertsen. Ho senka løy-
perekorden for kvinner med over
seks minutt.


