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Tarjei Skarlund og Jørre
Kjemperud brøt en liten
barriere da de slo Kinas
OL-favoritter Xu/Wu 2-0
i sett under verdensseri-
en i Berlin i går.

SANDVOLLEYBALL. - En
utrolig bra kamp av oss,
som ble jevn og tett hele
vegen. Det er aller første
gang vi slår disse kineser-
ne, som er noen fyrtårn av
høyde. Tidligere i år ble vi
feid av banen under en
kamp i Kina av det samme
paret. Som er Kinas favo-
ritter til OL-gull på hjem-
mebane i Beijing, fortalte
en oppglødd Tarjei Skar-
lund til Sunnmøsporsten i
går ettermiddag.

Begynte med tap. Dagen
begynte ikke like bra for
nordmennene, som har
havnet i en knalltøff pulje.
Formiddagskampen mot
brasilianerne Fran-
co/Cunha endte med tap 1-
2 i sett etter at Kjempe-
rud/Skarlund hadde vun-
net 1. sett 21-19, tapt det an-
dre 13-21, og tap 12-15 i av-
gjørende sett.

- Vi spilte godt mot Bra-
sil i første sett, men sprakk
etterhvert. Mot Kina var vi
langt mer tålmodige og det
var usannsynlig moro å
vinne denne kampen, sier
Skarlund. 

To strake sett. 25-23 og 21-
19 i den 43 minutter lange
kampen ble settsifrene i
nordmennenes favør mot
et lag fra Kina som satser
maskimalt på å lykkes i OL
om to måneder.

- Dere kan fortsatt bli
slått ut siden det er grup-
pespill?

- Ja, hvis Kina slår Brasil
og vi taper for Latvia i dag
så er det over for oss. Men
vi kan faktisk vinne grup-
pa, hvis vi slår Latvia og Ki-
na slår Brasil. Da er vi di-
rekte videre til kamp om 9.
plassen, forteller Tarjei
Skarlund.

For i Grand Slam-turne-
ringer, som den i Berlin
dene uka, er det lagene
inndelt i åtte puljer a fire
lag.

Ekstremt viktig. - Det blir
ekstremt viktig for oss å gå
videre etter kampen mot
Latvia, sier Skarlund. 

I formiddag skal Skar-
lund og Kjemperud opp
mot Samoilovs/Plavins, et
latvisk par de tapte for i
Barcelona nylig.

- Dere ser ut til å bli enes-
te norske herrepar i OL?

- Ja, virker langt fram for
Iver Horrem og Bjørn
Maaseide, men det er fort-
satt muligheter, sier Tarjei
Skarlund om sine norske
kollegaer som heller ikke i
Berlin maktet å ta seg til
hovedrunden. 

Og da svinner OL-sjan-
sene for romsdalingen
Horrem og hans rutinerte
makker Bjørn Maaseide
fra Stavanger.

Tørlen-tap. Ingrid Tørlen
og makker Nila Håkedal
var som ventet sjanseløse
til seier mot OL-mesterene
Walsh/May-Treanor og

tapte 15-21, 19-21 i to strake
sett. Dermed ble det tre
strake tap for
Håkedal/Tørlen.

Nå venter Paris på Tør-
len som skal hjemom for å
pleie et ømt høyrekne etter
en skade onsdag.

Det andre norske dame-
paret; Kathrine Maasei-
de/Susanne Glesnes er vi-
dere i Berlin etter 2-1 i sett

mot et par fra Hellas i går
ettermiddag.
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Skarlund slo OL-favoritter

Tarjei Skarlund (til venstre) og makker Jørre Kjemperud i aksjon under kampen mot Kinas førstelag i går ettermiddag, en kamp
nordmennene vant 2-0 i sett. FOTO: FIVB.ORG

«Det blir ekstremt
viktig for oss 
å gå videre etter
kampen mot
Latvia»

TARJEI SKARLUND

Helgens fysiske utfoldelse i
turistbygda Geiranger vil sam-
le rundt 750 deltakere, fra 11
nasjoner.

SYKKEL. Og det er Nibberittet på
sykkel som er suverent mest po-
pulært å delta i. Mens 168 er på-
meldt til halvmaratonløpet fra
ferjekaia i Geiranger til toppen
på Dalsnibba 1500 meter over
havet, er hele 365 forhåndspå-
meldt til Nibberittet. Det går på
sykkel i samme trasé.

- Maratonløperne starter klo-
ka 11.30 mens syklistene trår til
en halvtime senere. Det kan fak-
tisk bli litt spennende om hvem
som kommer først til toppen av
løpere eller syklister, sier Knut
Maråk i Geiranger IL. Som sam-
men med Eidsdal IL står for en
rekordartet utgave av løp og syk-
kelrittet i turistbygda dette året.

Søndag er årets konkurranse-
dag siden det lørdag er to store

turistskip på plass med 3000 tu-
rister som skal fraktes til Dals-
nibba.

Marsj og miniton. - Da vi stengte
påmeldinga var 533 påmeldt en-
ten i løp eller sykkelritt. Og i til-
legg skal vi også arrangere Gei-
rangermarsjen og miniton til
Flydalsjuvet. Der det er påmel-
ding inntil en halvtime før start.
Totalt håper på rundt 750 delta-
kere. Og det er ny rekord, sier
Knut Maråk. 

Som kan fortelle at det aldri
har vært så mange nasjoner re-
presentert som i år.

- Deltakerne kommer fra 11 na-
sjoner, men vi forventer at det
blir nordmenn som vinner både i
løp og på sykkel. Rekorden på
sykkel er 1.05, mens Hans Martin
Gjedrem fra Valldal har løpsre-
korden på 1.30,10, sier Maråk.

Gjedrem er tilbake med jog-
gesko på beina i årets utgave et-
ter at han prøvde seg på sykkel i

fjor. - Det kan ligge an til rekord i
begge løypene og vi frister med
5.000 kroner for ny rekord, sier
Maråk. Det vil si at en vinner kan
innkassere 10.000 kroner siden
seierssjekken for hver vinner i
herre- og dameklassen på 5.000
kroner.

Utfordrere. Foruten hjemmefa-
voritt Gjedrem stiller Jon Tvedt,
Fri, og Tormod Tjørhom fra Sle-
penden opp som to meget sterke
utfordrere. Tvedt er ekspert i sli-
ke tunge løyper, men liker seg
faktisk enda bedre der det ikke er
asfalt- eller grusveg, men i løp
om Skåla Opp der man nærmest
må krype i den verste stigning-
ene.

Så tøft er det ikke opp til Dals-
nibba, men en kraftprøve blir det
uansett for de mange som tar ut-
fordringa søndag.
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Nibberittet samler flest

Terje Drege Rusten fra Geiranger skal prøve seg i Nibberittet søndag. Han
testet deler av løypa onsdag. FOTO: RUNE MARÅK


