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Geiranger fikk NM
Turistbygda Geiranger har fått
tildelt NM i motbakkløp i
2009.

2007 var det 55 løp, i år fem til,
altså 60 løp, sier Prestegård. Han
jobber med å promotere norske
motbakkeløp overfor utlendinger.

FRIIDRETT. Sentralstyret i Nor-

ges Friidrettsforbund bestemte EM- og VM-gull. Nordmenn har
på siste møte at Geiranger IL skal hevdet seg seg bedre og bedre
arrangere NM i
internasjonalt,
m o t b a k ke l ø p «Vi håper å runde 1000 med Anita Håneste år. Knut deltakere neste år»
kenstad EvertArild Maråk,
sens EM- og
KNUT ARILD MARÅK VM-gull i fjor
sentral i arrangementskomisom en foreløteen, er sjølsagt
pig topp. Hun
glad for tildelinga.
har også løyperekorden i GeiDet vil også øke interessen ranger halvmaraton med tida
rundt årets løp, som inngår i den 1.39.54. For herrer er skiskytter
nye norgescupen for motbakke- Hans Martin Gjedrem, Valldal,
løp.
rekordholder med 1.30.10 fra
- Årsaken til at vi fikk NM i 2003.
motbakkeløp er at traséen vi beMed tildelinga av NM for neste
nytter oss av fra Geiranger opp til år regner Knut Arild Maråk med
Dalsnibba ligner mer på løypene økt interesse for årets arrangei EM og VM, sier Maråk.
ment. - I fjor hadde vi totalt 566
En annen lokal arrangør for- deltakere, i år håper vi på 750.
søkte også å få neste års NM; Kanskje runder vi 1000 neste år,
Valldal IL gjennom sitt løp Me- sier en optimistisk Maråk. Det
fjellet Opp. Samt at nordfjor- lille idrettslaget får god hjelp av
dingene bak Skåla Opp i Loen var naboene i Eidsdal IL til å avvikle
i søkerbunken. Begge disse lø- Nibberittet, som går i samme trapene har en tøffere profil enn sé. De vil fortsatt holde på å arGeiranger, dessuten er det veg rangere både løpet løpet, rittet
helt opp til Dalsnibba og delta- og turmarsjen.
kerne slipper å løpe med sekk
- Årets løp har vi utsatt en dag,
som de må i enkelte av de mer til søndag 15. juni siden det på
ekstreme motbakkeløpene.
lørdag 14. skal være enorm cruiChristian Prestegård i bladet setrafikk i bygda. Vi framskynder
Kondis gleder seg på vegne av ar- starten på løpet til klokka 11.30
rangørene i Geiranger IL. Han for løperne og til kl. 12.00 for sykkan notere seg enormt oppsving i kelrytterne, forklarer Maråk.
antall motbakkeløp i Norge de
siste årene.
JARLE MORDAL
- I 2002 hadde vi seks løp, i
jarle.mordal@smp.no

FOTBALL. Howards langskudd

fra over 20 meter på overtid sørget for at Barnsley tok en sensasjonell 2-1-seier på Anfield.
Lagkapteinen slo til sekunder
etter at han ble snytt for straffespark da han ble felt av Sami
Hyypiä.
– Det var en klar straffe, sa Howard som fortsatt var rasende da
han banket ballen i mål. Han sa
også at han var så trøtt at han
skjøt så hardt han orket slik at det
skulle gå noen ekstra sekunder
dersom han bommet på mål.
– Dette er et eventyr. Å score
vinnermålet på overtid her på
Anfield er en opplevelse spillerne vil huske resten av livet, sa
manager Simon Davey.
Liverpool dominerte kampen
på hjemmebane, og Dirk Kuyt ga
vertene ledelsen etter en drøy
halvtime. Men Barnsley, som ligger på 14.-plass i mesterskapsserien, nektet å gi opp til tross for et
voldsomt press fra John Arne Riise og co. Skudd i målstengene og
redninger på streken var ingredienser i cupbomben.
Luke Steele, som ble hentet fra
WBA som en nødløsning da tidli-

gere Lillestrøm-keeper Heinz
Müller ble skadd, storspilte
mellom stengene og stoppet Liverpools stjerner gang på gang.
– Luke spilte sensasjonelt bra.
Flere av hans redninger var i verdensklasse, og han holdt oss inne
i kampen, sa Davey.
Etter 57 minutter stanget Stephen Foster inn utligningen for
Barnsley, mens Howard sikret
seg heltestatus og billett til FAcupens kvartfinale bare sekunder før dommeren blåste av.
Liverpool, som startet med
Steven Gerrard på benken, fikk
med andre ord ingen god generalprøve til tirsdagens vanskelige mesterligaoppgjør mot Inter.
Presset øker også på manager
Rafael Benitez etter det flaue
cuptapet.
– Jeg kan ikke klage på spillernes innsats, men igjen mistet vi
en seier fordi vi ikke scorer på
sjansene våre, sa Benitez. Liverpool har vunnet bare tre av de 11
siste kampene.
Riise spilte hele kampen for
Liverpool.
Manchester United slo knockout på Arsenal før pause. Lørdagens FA-cupkamp var avgjort
etter bare 38 minutter og endte
til slutt 4-0. Allerede etter snaut
40 minutter sto det 3-0 til hjemmelaget etter mål av Wayne Rooney, Darren Fletcher og Nani.
Fletcher scoret også etter pause da Arsenals forsvar og keeper

Trygga kvalikplassen
HANDBALL. Volda/Ørsta sitt
damelag i handball vann laurdag
29-24 mot Åndalsnes/Isfjorden.
Det betyr at det er ni poeng opp
til ubesigra Meldal på 1.-plass,
men også heile seks ned til Surnadal/Rindals-Troll. Volda/Ørsta
har ein kamp mindre spel enn
Surnadal, så det skal mykje til at
gjengen frå Søre Sunnmøre
ikkje tek kvalikplassen.
I følge rapportane styrte Volda/Ørsta laurdagens kamp frå
start av, og leia ein periode med
heile sju mål. V/Ø skal ha vore
betre i angrep enn forsvar, men
brende også fire straffekast.
Lene Kristiansen og Sigrid Kårstad vart toppskorarar for V/Ø
ned sju mål kvar. Silje Krumsvik
skora fem.

Vinterserien, menn

Anita Håkenstad Evertsen er rekordholder i Geiranger halvmaraton, samt
EM- og VM-vinner i 2007. Hun blir storfavoritt når NM går i turistbygda
neste år.

Liverpool dummet seg ut
Ingen tvil hvem som var den
store helten hos Barnsley-fansen lørdag. Brian Howard
sendte Liverpool hodestups ut
av FA-cupen.
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Heldige
toppklubber
FOTBALL. Portsmouth var heldig

John Arne Riise opplevde en ny
svart dag da Liverpool ble slått ut
av Barnsley i FA-cupen lørdag.
FOTO: SCANPIX/REUTERS

Jens Lehmann rotet det kraftig
til.

som vant 1-0 over Preston i FAcupen søndag, mens Middlesbrough puster lettet ut etter å ha
sikret omkamp mot Sheffield
United.
Middlesbrough hadde flaks
som berget 0-0. Sheffield United
imponerte i Kevin Blackwells
første kamp som manager etter
at han tok over for Bryan Robson.
– Jeg er kjempefornøyd med
holdningen til spillerne, og med
at de gjorde det jeg ba dem om å
gjøre. Jeg synes vi jobbet eksepsjonelt hardt, sa Blackwell til
BBC.
Med tre spisser på banen viste
Blackwell at han vil angripe i
kampen om å unngå nedrykk fra
nivå to. Allerede etter fem minutter var Matt Kilgallon nær
ved å sende hjemmelaget i føringen, men Mark Schwarzer i
borteburet reddet på flott vis.
– Jobben er ikke gjort, men jeg
har sett mange lag ryke ut, og det
er godt og fortsatt være med i
kampen, sa Middlesbroughs manager Gareth Southgate.
Portsmouth lå også an til å spille 0-0 i sin kamp mot Preston,
som også spiller i mesterskapsserien. Men fire minutter på overtid kunne Harry Redknapp juble.
For Prestons Darren Carter hadde maks uflaks og satte ballen i
eget nett da han forsøkte å klarere en corner helt på slutten av
kampen.

Avdeling 2:
Norborg slo 4.-divisjonskollegaen Åram/VanKam 3-0. Steffen
Grytten skora to av måla, medan Pungrape «Bee» Kaekao
netta ein gong. I følge Norborg
si heimeside vann Norborg sjansestatistikken med heile 11-2.
Dei oransje bomma også på ei
straffe mot slutten.
Vigra - Larsnes/Gursken Utsatt
Avdeling 4:
Kvamsøy - Giske 0-3
Mål: Ole Espen Giske, Jim Dyb,
Stian Hammervold.
Harøy - Skodje 2-1
Mål Harøy: Johannes Huse,
Stian Harnes.
Mål Skodje: Christoffer Baardsgjerde
Damer:
Brattvåg - Herd 2. lag 2-1
Mål Brattvåg:
Vibeke Krogseter 2
Mål Herd 2. lag: Karn Fjørtoft
Kjerstad

Knepen siger
FOTBALL. I ein treningskamp i
helga vann Brattvåg 3-2 mot Elnesvågen, som spelar i 3.-divisjon Nordmøre/Romsdal. Målskorarar for fjorårets sølvinnarar i sunnmørsavdelinga var
Martin Sundnes, Even Heggdal
og Joakim Stormyr. Stillinga til
pause var 3-1.

Innbrudd og
hat-trick
FOTBALL. Luca Toni scorer på
bestilling for Bayern München
og laget tre mot Hannover søndag. Verre gikk det på hjemmebane i Italia. Tyver brøt seg nemlig inn i fotballspissens hjem i
Italia, men de fant ikke VM-gullmedaljen hans.
Bayern München-spissen har et
hus i nærheten av Modena. Natt
til lørdag var det ubudne gjester
der.

Vukicevic
til Sør-Afrika
FRIIDRETT. Christina Vukicevic
tok ingen sjanser, men vant NMgull likevel søndag. Nå skal hun
til Sør-Afrika for å bli helt bra i
beinet. Hekkeløperen har slitt
med en lårmuskel en god stund.
– Hun hadde litt kjenning til dette i forsøket og tråkket ikke til
for fullt i finalen. Hun kom inn på
8,22 på 60-meteren, en fullt
godkjent tid, sier Ketil Tømmernes i friidrettsforbundet til NTB.
Vukicevic må løpe på 12,96 eller
bedre på 100 meter hekk for å få
OL-plass.

