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I ettermiddag får nigeriane-
ren Akeem Latifu sjansen til å
spille seg inn i årets Hødd-
stall.

FOTBALL. På Rollonbanen skal
HøddmøteKristiansund i dag og
det blir muligheten den unge ni-
gerianeren Latifu må gripe om
han skal bli å finne i Hødds
blå/hvite drakt i 2011.

– Han har vist bra takter på
trening og vi trenger en høyre-
back, sier Hødd-trener Lars
Arne Nilsen foran dagens opp-
gjør i Ålesund.

Hødd vil eksprimentere med
laget i dag, men mot Asker og
Nybergsund på LaManga i neste
uke skal Hødd begynne å spisse
laget fram mot seriestarten.

I dagens kamp vil Hødd
mangle spillere som Vegard
Heltne, Victor Grodås, Erik San-
dal, Dag Roar Ørsal, Thomas Lid
Kleppe, Pape Formose Mendey
ogKazeemAhmed. Sistnevnte er
også fra Nigeria og Lars Arne
Nilsen mener det kan være et
trivselsmoment foran Kazeem
om han får en landsmann i stal-
len.

Jakter keeper. – Hva med kee-
perplassen, har dere god nok
dekning der om førstekeeper
Ørjan Nyland skulle bli skadet?

– Jan Lennart Urke er keepe-
ren på andrelaget. Han er ung og
lovende. Men 1. divisjon kan bli
en tøff overgang for ham. Så vi
leter etter en keeper, innrømmer
Nilsen.

- Hva med Lars Ivar Mold-
skred som var innom AaFK-tre-
ningene nylig?

– Vi har han på blokka. Det
hadde vært supert å ha han i
klubben, sier Lars Arne Nilsen
uten at noe konkret er jobbet

fram i forhold til Moldskred.
Hødd reiser til LaManga onsdag
og blir der ei uke. Seriestarten
skjer mot Bodø/Glimt på Hødd-
voll 3. april.
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Latifu får sjansen
mot Kristiansund

Nibberittet i Geiranger 12.
juni er utvidet til å omfatte en
kortere distanse for de yng-
ste som vil delta i dette spe-
sielle rittet.

SYKKEL. – Vårt ritt inngår i den
nye Orbea Cup, sier Knut Arild
Maråk i Geiranger IL.

Orbea Cup består totalt av åtte
ritt og er et rekrutteringstiltak i
regi avMøre ogRomsdal Sykkel-
krets. Det er inndeling i to klas-
ser for hvert kjønn; 13-14 år og
15-16 år.

1. pinsedag blir den store trim-
dagen i turistbygda Geiranger
dette året. For da skal det både
gås, løpes og sykles fra sentrum
av Geiranger til Dalsnibba, 1500
meter over havet.

Fra Djupvasshytta. Men for de
yngste somvil sykle langt kortere
er det også opprettet en ny dis-
tanse av året.

– Det blir start ved Djupvass-

hytta. Vi kaller det Nibberittet5
siden distansen er femkilometer,
forklarer Knut Arild Maråk.

Han kan fortelle at den totale
påmeldinga for tida ligger på
rundt 400 deltakere. Den første
påmeldingsfristen går ut 12.
mars.

I Nibberittet er det totalt plass
til 500 deltakere og i fjor ble

dette rittet fulltegnet allerede i
april.

Håper på 1000 totalt. – I fjor
hadde vi 855 deltakere på alle
våre arrangement, vi håper sjøl-
sagt å nærme oss 1000 i år, sier
Maråk på vegne av en arrangør
som håper at mange kan ta hele
pinsehelga i Geiranger.

– Vi arrangerer skitur til Blå-
tid, 1600 meter over havet, både
lørdag ogmandag. Dessuten skal
det være utdeling av startnum-
mer og gratis foredrag av Chris-
tian Prestegård og Christoffer
Remøy Endresen lørdag, fortel-
ler Knut Arild Maråk.
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Utvider tilbudet iNibberittet

KOMBINERT.Petter Løset Skod-
jereite fra Stordal IL innkas-
serte en sterk bronsemedalje
under SolanGundersenVinter-
leker i Alvdal fredag.

Medaljen for 12-åringen kom
i kombinert etter at storda-
lingen lå på 4. plass etter hopp-
rennet.

Skodjereite var 15 sekunder
bak vinneren Magnus Ø. Hå-
brekke, Byåsen, som vant foran
Jonas Bratlien, Raufoss.

I hopprennet var Bratlien
best med 244,3 poeng etter
hopp på 36,5 og 39meter, mens
Skodjereite hadde hopp på 34
og 35,5 meter og 221,2 poeng.
Han gikk ut 23,1 sekunder bak
Bratlien i langrennet.

SolanGundersenVinterleker
regnes som uoffisielt norsk
mesterskap for årsklassene 12,
13 og 14 år.

Konkurransene fortsetter
med spesielt hopprenn i dag og

laghopp i morgen. Møre og
Romsdal stiller med åtte delta-
kere i Alvdal.
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Bronse til Skodjereite

BRONSE. Petter Løset Skodje-
reite tok bronse i 12-årsklassen i
Alvdal fredag. FOTO: JARLE MORDAL

HESTESPORT. Geir Gulliksen er
som eneste norske rytter invitert
til å delta under et stort interna-
sjonalt stevne i Qatar. Stevnet går
i hovedstaden Doha.

– Jeg fikk en invitasjon siden
jeg vant en internasjonal klasse i
Lierse nylig. Vi kan bare stille
med to hester siden arrangørene
betaler hele gildet, sier Geir Gul-
liksen. Som skal ri på topphesten
L´Espoir samt Storm.

Sistnevnte hest eies 100 pro-
sent av skiskytteren Ole Einar
Bjørndalen.

– Jeg rir hesten for Bjørndalen
og vant en 1.50-klassemed den i
Gøteborg, forteller Geir Gullik-
sen.

De 30 beste i verden er kvali-
fisert til stevnet i Doha, samt at ti
øvrige toppryttere også har fått
invitasjon, som Gulliksen.

– Det er store pengesummer i
potten, blant annet 1,2 millioner
tilsammen i Grand Prix-klassen

under stevnet, sier Geir Gullik-
sen som kan fortelle at det blir
live-sendinger på Eurosport fra
stevnet lørdag og søndag.
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Gulliksen stiller iQatar

QATAR. Geir Gulliksen deltar i
Qatar til helga. FOTO: JARLE MORDAL

SPILLER I DAG. Den nigerianske
U20-landslagsspilleren Akeem La-
tifu spiller treningskampen på Rol-
lonbanen i dag. FOTO: HODD.NO

NY DISTANSE. Nibberittet i Geiranger utvides til å omfatte to distanser; 5 og 21 kilometer. ARKIVFOTO

FOTBALL. Arsène Wenger av-
slørte fredag at Arsenal er på
utkikk etter nok en keeper. Før-
stevalget, Wojciech Szczesny,
er nemlig ute i seks uker med
en fingerskade.
Lukasz Fabianski er i tillegg

ute med skade og blir borte
resten av sesongen. Vito Man-
none, som er utleid til Hull, går
også skadd for tiden. Manager
Wenger har dermed bare Al-
munia og juniorkeeperen
James Shea tilgjengelig for
spill. NTB

Arsenal jakter
ny keeper

ALPINT. Toppløperne med Di-
dier Cuche og Ivica Kostelic
truet Det internasjonale skifor-
bundet (FIS) og skapte en del
dramatikk før fredagens ut-
forstart på Kvitfjell.
De mente at hoppet i det så-
kalte Winther-hogget var for ri-
sikabelt, og truet med
sanksjoner dersom det ikke ble
justert. Protesten skapte store
diskusjoner før førstemann ble
sendt utfor, men til slutt be-
stemte FIS seg for å etter-
komme løpernes anmodninger.

NTB

Toppløperne
truet FIS

FOTBALL. Vålerenga leier ut
angriperen Mostafa Abdellaoue
(22) til Tromsø fra 20. mars.
Det betyr at Abdellaoue er

aktuell for Vålerenga i seriest-
arten mot Viking 19. mars, mel-
der vif-fotball.no.
– Mos er nå i en alder hvor

han har behov for regelmessig
spilletid på et høyt nivå for å
fortsette utviklingen sin. Da har
Mos og vi sammen kommet til
at det er ønskelig leie han ut til
en eliteserieklubb nå, sier
sportsdirektør Truls Haakon-
sen. NTB

Tromsø leier
Mostafa Abdellaoue

MOLDE. Finansmannen Bjørn
Rune Gjelsten kjøper halvpar-
tene av aksjene i Makthar Thi-
oune og gir dem til Molde
Fotballklubb. Dermed er inves-
torer i Sarpsborg betalt ut, og
senegaleseren er endelig 100
prosent eid av MFK.
Dette betyr også at Molde

Fotballklubb får 90 prosent av
pengene ved et eventuelt salg,
skriver Romsdals Budstikke.

Gjelsten kjøper
Makthar Thioune

FOTBALL. John Arne Riise (bil-
det) og Roma spiller sesongen
første skjebnekamp søndag.
Tap betyr at Roma vil ligge
langt unna en kvalifiserings-
plass for mesterligaen neste
sesong. Den okkuperer Lazio i
øyeblikket, fem poeng foran
Roma. Roma sliter og sparket
trener Claudio Ranieri. Han ble
erstattet av vikaren Vincenzo
Montella. Spillerne er ilagt
munnkurv og må holde seg
mye på treningsanlegget Fulvio
Bernardini. NTB

Hysterisk
Roma-derby


