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Berisha til
dansk klubb

FOTBALL. Rosenborg hadde i
fjor høst den albanske landslagsspissen Besart Berisha på
lån fra Burnley. Han scoret to
mål i debutkampen mot Molde.
Burnley kjøpte Berisha for 3,5
mill. kroner fra Hamburg sommeren 2007, men han har aldri
spilt en obligatorisk kamp for
klubben. Rett etter at han ankom ødela han det ene kneet.
Nå er ikke Burnley interessert i å
ha ham lenger, og Berisha er på
veg til å lånes ut til danske Horsens. Her var han også på utlån
da han spilte for Hamburg.

Bøtelagt for
Palestina-støtte

MADRID. Sevilla-spissen Frederic Kanoute er bøtelagt av Det
spanske fotballforbundet etter
at han feiret en scoring med å
vise støtte til Palestina. Kanoute
feiret et mål i Sevillas 2-1-seuer
over Deportivo Coruna onsdag,
med å vise en t-skjorte med påskriften «Palestina» på flere ulike skrivemåter. Støtten falt
imidlertid ikke i god jord hos fotballforbundet. De har bøtelagt
Kanoute med 3.000 euro
(28.000 kroner).
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Tre nye Viking-år
for Uwe Rösler

FOTBALL. Viking-trener Uwe
Rösler (40) har skrevet under
på en ny treårskontrakt med
klubben, melder Aftenbladet.no
- Både familien min og jeg er
veldig glad. Nå ser vi fram til tre
nye år i Stavanger, sa Uwe Rösler til viking-fk.no etter å ha signert en ny avtale som varer ut
2011-sesongen.
Tyskeren ledet Viking til seriebronse i sin debutsesong som
klubbens trener i 2007. I fjor ble
det sjetteplass.
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Beckham-mania
i Italia

ROMA.
«Sirkus
David
Beckham»
har for alvor nådd
Italia. Fansen går av
skaftet for
idolet, og
det som
engasjerer kanskje aller mest,
det er et klistremerke. Panini tilbyr sine kunder klistremerker
som de kan samle i et eget Panini-album. Men da det ble kjent
at Beckham-klistremerket ikke
skulle bli solgt på vanlig måte,
men etter etterspørsel i stedet,
brøt kaos ut.

Solbakken bød på
afrikansk spiss

Greske OFI Kreta bekrefter at
den danske storklubben har
budt omkring 19 millioner norske kroner for den senegalesiske angriperen Dame N’Doye.
Spilleren har vært en suksess
for Kreta hittil i sesongen selv
om klubben sliter på tabellbunnen.
N’Doye har allerede scoret sitt
første mål i Parken. Det skjedde
da han scoret seiersmålet for
sin tidligere klubb, Panathinaikos, i UEFA-cupen 2007 og påførte København 0-1-tap.
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Dobbel dose NM-status

Sjøl om det er av det uoffisielle
slaget på sykkel blir det dobbel
dose norgesmesterskap
i Geiranger lørdag 13. juni.

GEIRANGER. NM i motbakkeløp

har Geiranger Halvmaraton status som i år. Det alene gjør at enda flere vil søke til turistbygda
den aktuelle lørdagen arrangementet pågår.

Knut Arild Maråk i arrangementskomiteen kan også fortelle
at de vil gjøre Nibberittet på sykkel til et norgesmesterskap.
Bilveg til topps. - Vi har snakket

med Norges Cykleforbund og de
har gitt klarsignal for at Nibberittet i år kan ha uoffisiell status
som NM i motbakkesykling. Vi
ønsker at slike ritt kan bli populære, på linje med motbakkeløp.
Nå kan ikke motbakkeritt arrangeres alle plasser der det avvikles
motbakkeløp. Men vi har en trasé som passer for begge typer arrangement siden vi kan tilby bilveg helt til topps, sier Maråk om
en klar fordel for arrangementet
13. juni.
- Kommer dere til å dele ut
NM-medaljer også for syklistene?
- Nei, siden det ikke har offisiell status kan vi ikke gjøre det, sier Maråk.
Han har fått signaler om at arrangørene av Trollstigrittet,
Rauma SK, kan tenke seg et slikt
løp i 2010. Klatredelen på Aursjørittet i Sunndal har også ei
løype som passer glimrende for
et motbakkeritt. Som altså vil få
offisiel NM-status på sikt, når
sykkelforbundet gir klarsignal
for det. Erfaringene under årets
ritt i Geiranger blir i så måte viktig for både arrangør og forbund.
Må bruke terrengsykkel. - I år
kommer vi i Nibberittet til å ha
en egen NM-klasse, uansett alder. Så vil Nibberittet ellers ha de
inndelinger vi tidligere har hatt
med en deltakerbegrensning på
350. En forutsetning vi setter for

Alf Roger Holme (til venstre) puster ut etter seieren i Nibberittet anno 2008. I år vil dette rittet fra Geiranger og
opp til Dalsnibba på 1500 meters høyde har uoffisiell status som NM i motbakkesykling.
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NM-klassen er at alle må benytte avgifta 400 kroner før den stiger
terrengsykkel, påpeker Knut til 700 kroner i dagene før arranArild Maråk.
gementet.
I fjor var det Alf Roger Holme
- I år setter vi sluttstrek for påfra Eidsvoll som stakk av gårde melding via nettet dagen før lømed seieren i Nibberittet. Hvem pet. Vi har ikke kapasitet til å ta
som vil delta i
imot påmelår er sjølsagt «En forutsetning vi setter
dinger på araltfor tidlig å
rangementsfor NM-klassen er at alle
si, men Maråk
dagen, påpeer svært for- må benytte terrengsykkel» ker
Knut
nøyd med den
KNUT ARILD MARÅK Arild Maråk.
generelle
Sykkelritinteressen.
tet har blitt
- Totalt har vi pr. dato fått på- mest populært de siste åra. I
melding fra 113 mot 61 på samme 2008 deltok hele 388 i Nibberittid i fjor, mens vi i 2007 bare had- tet der Eidsdal IL er teknisk arde 12 påmeldte. Det lover bra, si- rangør. Mens Geiranger IL har
er Maråk.
hovedansvaret for Geiranger
halvmaraton, Geirangermarsjen
Tilbud. Arrangøren kan fortelle og miniton som er et løp på 4,2
de fram til 13. mars har et gunstig km opp til Flydalsjuvet.
«tilbud» siden deltakerne da
slipper med 299 kroner. Mellom Magisk grense. I år har Maråk
13. mars og 5. juni er påmeldigs- og hans kollegaer et mål å

sprenge en magisk grense. - Jo, vi
håper å passere 1000 deltakere
totalt, sier Maråk.
I motsetning til sykkelrittet
har altså Geiranger Halvmaraton status som NM i motbakkeløp der det skal kåres norske
mestrer i både dame - og herreklassen. Naturlige favoritter blir
Jon Tvedt og Anita Håkenstad
Evertsen som også har gjort seg
bemerket internasjonalt, Håkenstad Evertsen er sogar verdensmester i motbakkeløp.
Tvedt deltok for første gang i
Geiranger i 2008 og vant. Men
løyperekorden til skiskytter
Hans Martin Gjedrem på 1.30.10
maktet han ikke å slå. Om Gjedrem vil delta i løp eller sykkel
dette året er i skrivende stund ikke avklart.
JARLE MORDAL

jarle.mordal@smp.no

Bøkko tok
innpå Kramer
Gullsjansen forsvant trolig i
første sving for Håvard Bøkko
(21). Men sølvet nekter
skøytestjernen å gi slipp på.
EM. Allerede i første indre på

500-meteren kom feilskjæret
som sannsynligvis ødela 21åringens gullsjanser i EM i Heerenveen og som gjorde at han må
justere målsettingen.
– Det var kjedelig å ødelegge
helgen etter 150 meter, sa Bøkko.
Men til tross for uhellet, er han
fortsatt på god vei mot medalje.
En sterk 5000 meter gjør at han
ligger på tredjeplass sammenlagt
etter to av fire distanser.
På jakt. Superfavoritt Sven Kra-

mer har 3,5 sekunds ledelse til
Bøkko før lørdagens 1500 meter.
– Nå blir medalje målet, men
jeg må fortsatt gå fort på de to siste distansene, sa Bøkko.
Nest best på 5.000 meter. På

5.000-meteren gikk han inn til
nest beste tid med 6.18,51, kun
slått av Sven Kramer. Men denne
gang var avstanden til nederlenderen bare 2,75 sekunder.
– Jeg så på trynet hans at han
var sliten. Han går ikke 30,6runder for moro skyld.
Kunne trolig ledet. Uten det

uheldige feilskjæret kunne kanskje Bøkko ledet EM etter første
dag. Med en god tid på 500-meteren ville han lagt press på Kramer.

Håvard Bøkko «hevnet» seg med en glimrende 5.000 meter, etter det fatale
feilskjæret på 500 meter tidligere i går.
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– Da hadde Kramer sovet dårlig i natt, mente Bøkko. Han syntes det var bittert at en mulig ledelse forsvant i første sving.
– Ja, det er det. Jeg håper jeg
har brukt opp uflaksen min nå
før VM, sa han.
Det var ikke bare Bøkko som

var uheldig i Thialf fredag. Medaljerivalen Enrico Fabris ble diskvalifisert etter å ha krysset linjen i samløp med Bøkko. Italieneren ville trolig kjempet mot
Bøkko om sølvet.
NTB

