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Fulham stadfestar Riise-exit

Røste mot nye år som skipresident

Fulham stadfesta fredag at John Arne Riise er éin av mange sentrale spelarar som forlèt klubben etter nedrykket frå Premier
League. Fulham publiserte fredag ei pressemelding der dei takka
ﬂeire sentrale spelarar for tida i klubben. Riise er blant spelarane
som blir takka for innsatsen. Nordmannen har spelt i klubben
sidan juli 2011. Kontrakten hans går ut denne sommaren. NPK

Skipresident Erik Røste (bilete) er motivert for nye år som skipresident. Fredag stadfesta Sverre Seeberg at Røste er innstilt på
attval. Skitinget er i midten av juni, men allereie no fortel Seeberg, som er leiar for valkomiteen, at stillinga som skipresident
ikkje har vore oppe til diskusjon. – Eg er motivert til å gå på ein
ny toårsperiode, fortel Erik Røste sjølv. NPK

Asfalt vil gi nye rekorder

• Vegen helt opp til Dalsnibba er åpen for trening
geIrAnger

Det ligger an til nye løyperekorder når Geiranger fra
fjord til fjell arrangeres 1.
pinsedag.
– Vi har god tro på at det i alle
fall i Nibberitet på sykkel vil bli
satt nye rekorder i år. Det er den
nylagte asfalten på de siste ﬁre
kilometerene på Nibbevegen
opp til toppen på Dalsnibba som
tilsier at forholdene nå er langt
bedre, Knut Arild Maråk i Geiranger Idrettslag.
Sammen med nabo Eidsdal
Idrettslag skal Geiranger IL stå
som arrangør av den tøffeste
fysiske utfordringa på Sunnmøre; sykle, løpe eller gå på rulleski fra Geiranger sentrum til
toppen av Dalsnibba; 1500 høydemeter og 21 kilometer langt.
Aller tøffest får de som gir seg
i kast med Nibbedobbelen, som
ble lansert for tre år siden. De
32 som så langt har meldt seg på
til dobbelen skal først sykle til
topps på morgenkvisten, rulle
ned igjen med sykkelen før de
skifter til joggesko og løper
sammen med de som skal gjennomføre Nibbeløpet.
Verdensmester. Nytt av året er

altså Nibberennet og her blir det
følgelig nye løyperekorder. Og
her har vi også 1. pinsedags mest
kjente navn påmeldt; gullvinneren på 5 km fra ski-VM i 1991;
Trude Dybendahl. 48-åringen
er fortsatt sprek og så langt en
av tre kvinner som har meldt
seg på Nibberennet.
I herreklassen har vi ﬂere
gode lokale løpere anført av
Knut Anders Hatlen, Stranda,
og juniorene Iver Mathias Linge
Glomnes, Valldal, og Alexander
Løvik Nyheim, Tomrefjord. For
Hatlen blir det å stake seg opp
de 21 km meget god sommertre-

SPEKTaKULÆRE OMGIVELSER: Tidlig denne uka ble vegen opp til Dalsnibba åpnet og vi ser tre lokale utøvere teste den ny asfalten som nå går helt
til toppen; Silje Westerås på sykkel, Jan Erik Westerås på rulleski og Torgeir Rusten med joggesko på beina i spektakulære omgivelser på Nibbevegen. FOTO: TERJE DREGE RUSTEN

FaKTa
• Geiranger fra fjord til fjell
ble første gang arrangert i
1993 med Geirangermarsjen
på programmet
• Geirangerløpet, som nå
heter Nibbeløpet, kom på
programmet i 1994
• Siden har også Nibberittet (sykkel), Nibbedobbelen
(sykkel + løping) kommet til

– Vi har god tro
på at det i alle fall
i Nibberittet på
sykkel vil bli satt
nye rekorder
KNuT aRilD MaRåK

• I år arrangeres Nibberennet (rulleski) for første gang
• Søndag 8. juni er årets
arrangementsdato

ning foran vinterens mange
internasjonale lange løp der
Hatlen alltid gjør det bra.
– Hvor mange deltakere kommer til å delta totalt i de sju
forskjellige øvelser dere kan by
på, Maråk?
– Vi håper det havner rundt
750 deltakere totalt. At det er
mange forskjellige øvelser som
både sykkel, løp, rulleski og
gående skulle vi takle bra. Vi har
etter hvert opparbeidet oss en
del rutine, sier Knut Arild
Maråk.
For det var faktisk tilbake i
1993 at Geirangermarsjen ble
arrangert for første gang, året
etter kom så Geiranger halvma-

raton for de som ville løpe. Allerede for 20 år siden var det 88
som fullførte med Tom Gretland
som vinner på 1.41.49. Rekorden
for Nibbeløpet er fra 2009 da
Hans Martin Gjedrem løp på
sterke 1.28.57. Valldalingen var
på elitelandslaget i skiskyting og
er også norsk mester i motbakkeløp. Gjedrems rekord kan bli
tøff å slå, sjøl om forholdene nå
er bedret med asfalt til toppen,
men
sykkelrekordene
til
Åsmund Romstad Løvik på
1.00.59 og Borghild Løvset på
11.11.53 står for fall ved gode
værforhold.
JaRle MoRDal

jarle.mordal@smp.no

Gledelig ﬁnalenytt for Atlético Madrid
FOTBALL
Både stjernespiss Diego Costa
og Arda Turan trente med
resten av laget da Atlético
Madrid hadde sin siste økt på
hjemlige trakter før kveldens
mesterligaﬁnale. Begge to kjemper for å bli skadefrie til møtet
med Real Madrid.
Det melder den spanske avisen AS. Spesielt Costa blir viktig
i ﬁnalen mot byrival Real.
Landslagsspissen har scoret 36

mål denne sesongen, men måtte
forlate banen etter få minutter
da Atlético sikret seriegullet
med 1-1 mot Barcelona i helgen.
En skade på baksiden av låret
så ut til å koste ham mesterligaﬁnalen i portugisiske Lisboa
lørdag, men Costa har gjort
store framskritt. Onsdag reiste
han til Beograd for å få behandling av Marijana Kovacevic.
Hun er kjent for å bruke morkake fra hester ved behandling
av muskelskader, og ﬂere proﬁ-

ler har blitt behandlet av den
serbiske legen tidligere.
– Forhåpentlig blir han frisk i
tide. Vi vil veldig gjerne ha ham
med, sier lagkamerat Juanfran
ifølge BBC. I tillegg var tyrkiske
Turan også med på torsdagens
trening i Madrid.
For Costa kan ﬁnalen mot
Real bli hans siste kamp i Atléticos røde og hvite drakt. Flere
medier, både engelske og spanske, har den siste tiden meldt at
Chelsea skal betale utkjøpsklau-

sulen på rundt 320 millioner for
å hente Costa før neste sesong.
Mens Atlético, som vant sitt
første ligagull siden 1996 denne
sesongen, håper å vinne mesterligaen for første gang, kan Real
bli den første klubben som når
et tosifret antall triumfer.
Laget vant den gamle europacupen hvert år fra 1956 til 1960
og gikk også til topps i 1966.
Etter at mesterligaen ble født
tidlig på 90-tallet har klubben
vunnet tre ganger. NTB

COSTa: Diego Costa trente
torsdag og kan bli klar til mesterligaﬁnalen i kveld. FOTO: NTB/SCANPIX

