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Barcelona ankar
Busquets-kort
FOTBALL. Barcelona har bestemt seg for å anke straffa på
to kampars utestenging for
midtbanestjerna Sergio Busquets. Tjuefireåringen vart utvist i meisterligakampen mot
det portugisiske laget Benfica
(2–0) førre veke. – Barcelona
vil anke utestenginga av Busquets etter andre-runde-kampen i meisterligaen, heiter det i
ei fråsegn på nettstaden til
klubben. Om straffa ikkje blir
gjort om, går Busquets glipp av
kampane mot Celtic 23. oktober og 7. november.
NPK

Starter jakten på
sluttspillplass i EM
HÅNDBALL. Kristian Kjelling er
ikke med når de norske håndballgutta starter jakten på en
plass i sluttspillet i håndballEM i Danmark i 2014.
De to første motstanderne i
EM-kvalifiseringen er Tyrkia og
Litauen, som Norge møter i to
kamper i månedsskiftet oktober/november.
Først står tyrkerne på motsatt
banehalvdel på hjemmebane i
Stjørdal 31. oktober, og deretter
er Litauen motstander på bortebane.
NTB

TROPPEN I BRIGHTON. Bak fra venstre: Jan-Tore Fure, Didrik Gulbrandsen, Håkon Hovstein, Alexander Dybvik, Erik Heggem, Jesper Gulbrandsen,
Jørn Kristian Knutsen. Foran fra venstre: Otto Heltne, Emma Frøland, Martine Gulbrandsen, Laila Haram, Irene Giskegjerde.

Slo fra seg i Brighton
Utøverne fra Ålesund Taekwondoklubb var svært fornøyde etter turen til Brighton
i forrige uke.

stor tropp til et verdenscupstevne.
Og flere av dem fikk både tre,
fire og fem kamper før de ble utslått.
Opp til 120 deltakere. – I enkelte

KAMPSPORT. – Våre utøvere
G15-TROPP. Henrik Bjørdal er
tatt ut i G15-troppen, her sammen med trener Øyvind Nilsen.

Bjørdal til
Frankrike
FOTBALL. Henrik Rørvik Bjør-

dal fra Aalesunds Fotballklubb er eneste sunnmøring
som er tatt ut i fotballforbundets tropp til landskamper
under ei turnering i Frankrike
for G15-landslaget.
Norge skal møte Frankrike
30. oktober, samt Nederland 1.
november før de avslutter turneringa mot Kroatia lørdag 3.
november.
G15-troppen ser slik ut:
Amund Wichne, Mandalskameratene, Eirik Stenberg Johannessen, Strømsgodset,
Krister Landa, Sandnes Ulf,
Håkon Morvik Sky, Åsane,
Adrian Lillebekk Ovlien, Eidskog, Kapinga Brazy, Sund,
Sander Svendsen, Molde FK,
Sondre
Nordheim,Viking,
Henrik Rørvik Bjørdal, Aalesunds FK, Håkon Holmefjord
Lorentzen, Brann, Mathias
Gjerstrøm, Nordstrand, Badr
Rahhaoui, Sarpsborg 08, Stig
Vik Nedrebø, Viking FK, Eirik
Haugan, Molde, Julian Ven
Uldalen, Viking, Martin Thomassen, Hønefoss FK, Ludvig
Begby, Fredrikstad, Stian Mikalsen, Viking FK.
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gjorde en imponerende innsats
sjøl om ingen av dem nådde opp
til seierspallen. Det hadde vi heller ikke ventet, sier Laila Haram.
Sammen med Irene Giskegjerde var Haram de to trenerne
som fulgte med utøverne som
var i aksjon under verdenscupen
i den engelske byen Brighton i
forrige uke.
– Hele 1600 utøvere fra 45
land deltok under dette gigantiske stevnet som varte i fire
dager; fra torsdag til og med søndag, sier Laila Haram videre.
Det er første gang at Ålesund
Taekwondoklubb sender en så

klasser var det opp til 120 deltakere, det viser størrelsen på dette
stevnet. Noen av våre utøvere
kom helt til kvartfinalen. Det er
vi svært fornøyde med, sier Laila
Haram.
Hun har sjøl lang fartstid som
aktiv tidligere, blant annet med
medaljeplasseringer fra verdenscupen i 2008. Den andre treneren; Irene Giskegjede, er enda
mer merittert med medaljer fra
internasjonale mesterskap. Og
hun ble også norsk mester på
hjemmebane da Ålesund Taekwondoklubb i 2010 arrangerte
NM i Sunnmørshallen.
Haram og Giskegjerde fikk se

at tre søsken Gulbrandsen gjøre
det svært bra i Brighton. Både
Jesper, Martine og Didrik gikk
flere kamper der de seiret.
Også Jan Tore Fure, som har 2.
Dan i sort belte, overbeviste i
England. Det samme kan sies om
Emma Frøland, Jørn Kristian
Knutsen og Håkon Hovstein.
Mønster. – Bortsett fra Alexan-

der Dybvik som gikk i sparring
og ble utslått av en sterk motstander i 1. runde, gikk våre
andre deltakere i mønster. Der
skal utøverne gå mot en motstander, men ikke ha fysisk kontakt. De skal markere de samme
mønster og blir så bedømt av
dommere på moment som teknikk, kraft og balanse, skisserer
Laila Haram.
– Det viktigste som kom ut av
turen var den internasjonale erfaringa våre aktive fikk ut av

konkurransen. Flere av dem
gjorde sin debut i verdenscupen
og det gir motivasjon til videre
trening, sier Laila Haram.
NM i Trondheim. Norgesmester-

skapet og landsmesterskapet i
Trondheim er neste post på programmet for taekwondutøverne
i Ålesund. Dette mesterskapet
arrangeres 27. og 28. oktober. Der
har sunnmøringene gode medaljesjanser i en rekke klasser.
– I år skal det settes opp kongepokal for første gang i vår
kampsport, sier Laila Haram
foran norgesmesterskapet der de
som har sort belte konkurrerer
om NM-medaljer, mens det såkalte landsmesterskapet omfatter klassene for utøvere med
blått og rødt belte.
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Meringdal til topps i norgescup
Fredrik Meringdal sikret
Volda/Ørsta en klasseseier
under siste helgs norgescup i
Bergen.
BORDTENNIS. Meringdal, som

opprinnelig kommer fra Hjelset
utenfor Molde, har flyttet til
Volda for å bli en bedre bordtennisspiller. Han spiller nå for
Volda/Ørsta Bordtennisklubb.
Under norgescupen i Bergen
sikret han seg en suveren seier i
gutter 13 år etter finaleseier 11-2,
11-2 og 11-5 i tre strake sett mot
Edvard S. Brantzæg, Fokus.
Meringdal havnet også på pallplass i gutter 15 år de han delte 3.
plassen med blant annet klubbkollega Georg Selsvold. I samme
klasse ble det 9. plass til Håvard
Sæther, Volda/Ørsta.

Det ble flere pallplasseringer
på de lovende ungjentene til
Volda/Ørsta; Sunniva Sjøholt og
Mina Molnes Driveklepp. Sunniva vant 11-årsklassen foran
Mina, mens rollene var byttet i
piker 13 år.
Molnes Driveklepp deltok
også i gutter 11 år der hun slo til
med en sterk 3. plass. I samme
klasse ble Sjøholt nr. 5, mens Sigurd Sørensen havnet på delt 9.
plass.
Blant seniorene ble det også
pallplass til Volda/Ørsta siden
Espen Rønneberg ble nr. 3 i eliteklassen, norgescupens kvalitativt høyeste klasse. Reinis Burgis
innkasserte 5. plassen, mens
Maris Kuda kom på delt 9. plass.
Sistnevnte kom til finalen i
Herrer A der han tapte for Øystein Bakke, Heros, med settsifrene 4-11, 6-11, 12-10 og 7-11.

I BERGEN. Reinis Burgis, Fredrik Meringdal, Maris Kuda, Georg Selsvold
og Håvard Sæther (fra venstre) deltok i norgescupen.

I herrer double tapte Espen
Rønneberg/Reinis Burgis finalen
1-3 i sett for Lars Rønneberg/Eskild Lindholm, Laksevåg/Fokus.
Molde Bordtennisklubb fikk
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også en klasseseier i helga ettersom Even Horvli vant finalen i
gutter 12 år.
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