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SPORT

Johannes Thingnes Bø,
jubler når han går over
målstreken, suveren vinner
sprint, jr. NM, Ullsheim
10.03.2012.

Tips oss: 95 400 400 sport@smp.no

skiskyting

Lillebror Bø vant testrenn på Beitostølen
Johannes Thingnes Bø (bildet) er i god form allerede. I går vant han
et testrenn på Beitostølen, som lover godt foran kommende helgs
mønstringsrenn på Sjusjøen. I fravær av bror Tarjei, samt Emil Hegle
Svendsen og Ole Einar Bjørndalen vant 20-åringen klart tirsdag. –
Det er deilig å ha tro på seg sjøl igjen. Nå har jeg mer ro i sjela, sa
Markane-løperen til nrk.no. Unggutten brakk kragebeinet i vår.

Carlsen:
– Glad jeg overlevde
sjakk
Magnus Carlsen var litt ute
å kjøre, og var bare glad han
ikke tapte for tittelforsvarer
Viswanathan Anand i det
tredje partiet i sjakk-VM
torsdag. For tredje gang på
rad endte det med remis.
Dermed står det 1,5-1,5 sammenlagt etter tre av tolv
partier.
– Jeg gjorde noen feilvurderinger midtveis i partiet.
Jeg undervurderte planen
hans med B5. Jeg visste ikke
hva som ville skje, så jeg er
bare glad for å overleve, sa

Carlsen. Mens de to tidligere partiene har endt med
tidlige remis, ble det tredje
partiet langt lengre og ikke
minst mer spennende. Carlsen startet med hvite brikker.
– Det var godt å få partiet
gående litt lengre. Begge var
kanskje fortsatt litt nervøse
i dag. For å få en avgjørelse
må det bli spennende kamper, som går fram og tilbake.
I dag var det litt nervøst,
men jeg synes at det var en
viss spenning, sa 22-åringen. NTB

bronse: Erik Heggem (til venstre) i aksjon under norgesmesterskapet i Nøtterøyhallen ved Tønsberg sist
helg. 19-åringen fra Ålesund NTN Taekwon-Doklubb innkasserte bronsemedalje i lagsparring sammen med fire
andre utøvere hos Team Nordvest. FOTO: TROND FOLKESTAD FREDRIKSEN

Børs

FOTBALL
TREKNING FA-CUPEN
London: Trekning av 2. runde i den
engelske FA-cupen:
Bury eller Cambridge - Sheffield U.,
Wycombe eller Crewe - Preston, Shortwood
eller Port Vale - Salisbury, Bristol R. eller
York - Crawley, MK Dons - Dover, Boreham
Wood eller Carlisle - Brentford,
Macclesfield - Gillingham eller Brackley,
Chesterfield - Southend, Oldham eller
Wolverhampton - Mansfield, Rotherham
- Rochdale, Peterborough - Tranmere,
Hartlepool - Coventry, Kidderminster
- Braintree eller Newport, Lincoln eller
Plymouth - Welling, Wrexham - Oxford eller
Gateshead, Fleetwood - Burton, Grimsby
eller Scunthorpe - Northampton, Leyton
Orient - Walsall, Tamworth - Bristol C.,
Stevenage - Stourbridge.
Kampene spilles 7.-8. desember.

SJAKK
TREDJE STRAKE REMIS I SJAKK-VM
Chennai, India (NTB): VM-kamp tirsdag, 2.
parti (best av 12):
Magnus Carlsen, Norge - Viswanathan
Anand, India remis (sammenlagt 1,5-1,5).
Neste parti spilles onsdag.

TRAV
DAGENS DOBBEL BJERKE TIRSDAG
DD-1: 5 Bling Dynasty
DD-2: 10 Viran Palema
Odds: 106,29
Omsetning: Kr. 170.070
Strøket: DD-1: 8, DD-2: 7, 9.

V5 BJERKE TIRSDAG
Utbetaling, 5 rette: Kr. 2.681

1. avd.: 3 Miracle Of Joy (11.547)
2. avd.: 3 Sugaro (3122)
3. avd.: 9 Bokli Jerven (3045)
4. avd.: 5 Bling Dynasty (2485)
5. avd.: 10 Viran Palema (272)
Rangering: 1. avd.: 3 (str. 2), 2. avd.:
2-4-8-3 (str. 5, 10, 12), 3. avd.: 9 (str. 6), 4.
avd.: 5 (str. 8), 5. avd.: 1-4-6-8-5-11-10 (str.
7, 9).
Omsetning: Kr. 1.121.771.

DAGENS DOBBEL MOMARKEN
TIRSDAG
DD-1: 3 Cadabra Tooma
DD-2: 8 Jentungen
Odds: 8,54
Omsetning: Kr 271.800
Strøket: DD-1: -, DD-2: 1, 2, 5

V5A MOMARKEN TIRSDAG
Utbetaling, 5 rette: Kr 372
1. avd: 3 Don Clerk (5158)
2. avd: 3 Cadabra Tooma (4068)
3. avd: 8 Jentungen (2194)
4. avd: 4 Romhus Gulle (1157)
5. avd: 9 Greis Vinn (1112)
Rangering: 1. avd: 3 (str. 2), 2. avd: 3, 3.
avd: 3-8 (str. 1, 2, 5), 4. avd: 11-9-4 (str. 2,
10), 5. avd: 9.
Omsetning: Kr 636.908.

V65 MOMARKEN TIRSDAG
Utbetaling, 6 rette: Kr 59
5 rette: Jackpot
1. avd: 8 Rafolo (29.648)
2. avd: 7 Sølvbergs Knekten (27.565)
3. avd: 1 Isabella›s Fairytale (21.062)
4. avd: 3 Don Clerk (16.296)
5. avd: 3 Cadabra Tooma (13.016)
6. avd: 8 Jentungen (9352)
Rangering: 1. avd: 8 (str. 5, 7), 2. avd: 7, 3.
avd: 1, 4. avd: 3 (str. 2), 5. avd: 3, 6. avd: 8
(str. 1, 2, 5).
Omsetning: Kr 1.565.560.

oddsen
ONSDAG
129 LEV PRAHA – JEKATERINBURG:
H (1,60)
Kontinental Hockey League (KHL) består
hovedsakelig av russiske klubber, men har
også en rekke andre østeuropeiske lag
med, som Lev fra Praha. De holder til i den
vestlige avdelingen, og møter her et lag fra
den østlige. Begge ligger omtrent på
midten i sine resp. avdelinger. Tippere flest
vil være på glattisen her, men satser på H.

137 KLAGENFURT – ORLI ZNOJMO:
H (1,60)
Østerriksk ishockeyliga. Her er det også
lag fra andre land med, som Orli Znojmo
fra Tsjekkia. Lagene ligger ganske likt på
tabellen, gjestene et lite hakk foran, men

KAC Klagenfurt vinner ofte hjemme. Slo
samme lag hjemme 4-2 i sept. KAC har som
de fleste østerrikske lagene en rekke
canadiske spillere i troppen.

143 FLEETWOOD – CARLISLE: H
(1,85)
Fleetwood Town er inne i sin bare andre
sesong som ligaklubb, men topper League
2. Den tidligere Burnley-veteranen Graham
Alexander er trener for denne klubben like
ved Blackpool. Dette er en kvartfinale i
Football League Trophy. Motstander
Carlisle spiller i divisjonen over, men
Fleetwood har utvilsomt motivasjonen som
skal til for å vinne.

SAMLET ODDS: 4,74

Kjempet seg til flere
medaljer i rekord-NM
kampsport

Ålesund NTN TaekwonDoklubb innkasserte flere
medaljer under helgens
rekordstore norgesmesterskap.
Hele 450 deltakere stilte opp
under NM i Tønsberg. Og det er
ny rekord for denne kampsportgrenen.
– Vi har vel passert 10.000
aktive innen vår gren av taekwondo i Norge, sier Laila
Haram. Hun var lagleder for
ålesundsklubben som tok med
seg fem medaljer hjem fra NM.
Victoria Høybakk innkasserte
sølvmedaljen i sparring. 18-åringen deltok i sitt første seniorNM og stilte i klasse minus 62
kilo for rødt og blått belte. Hun
karakteriseres som en utøver
med stort potensiale.
Høybakk vant sine tre første
kamper i klassen før det ble tap
i den fjerde.
Didrik Gulbrandsen deltok i
juniorklassen og innkasserte
bronsemedalje i mønster. Han
er 17 år gammel og den yngste i
en familie der tre søsken er
aktive i Ålesund NTN TaekwonDoklubb. Hans søster Martine
og storebror Jepser har begge
medaljer fra NM, i Tønsberg var
det yngstemann sin tur til å
kapre NM-medalje. Det skjedde
i mønster. Didrik vant fire kamper før han gikk på et nederlag i
den femte. Han har hatt en flott
utvikling de siste åra og er et
framtidshåp.
Alexander Dybvik (22) dro

fakta
•• Det finnes to forbund i
Norge innen kampsporten
taekwondo. ITF er størst i
Norge med rundt 10.000
aktive medlemmer. Det
andre forbundet er WTF, der
vi finner utøvere som blant
annet ses i de olympiske
leker
•• Under ITFs norske
mesterskap i Tønsberg ble
det medaljer på disse fire fra
Ålesund: Alexander Dybvik,
Didrik Gulbrandsen, Erik
Heggem og Victoria
Høybakk

hjem fra NM med to bronsemedaljer, begge i grenen sparring,
individuelt i klasse pluss 85 kilo,
samt på Team Nordvest sitt lag
som har utøvere fra hele Møre
og Romsdal.
Erik Heggem fikk også bronse
i lagsparring sammen med Dybvik og resten av laget. Heggem
er 19 år og viste gode takter
under NM.
– Vi er svært fornøyde med
våre utøvere under norgesmesterskapet. Det har vært en voldsom utvikling i vår kampsport
de senere åra, sier lagleder Laila
Haram. Hun er sjøl tidligere
utøver med en rekke NM-gull
samt internasjonale topplasseringer.
– Jeg må også gi ros til
15-åringene Ruben Arntsen og
Mats Folkestad Fredriksen. De
var fryktløse og kastet seg inn i
ringen mot langt mer rutinerte

sølv: Victoria Høybakk, her i
mønster, tok NM-sølv i sparring.

– Vi er svært
fornøyd med våre
utøvere under
norgesmesterskapet
laila haram

motstandere, sier Haram imponert. – Det er en god drive i
klubben vår nå, bare så synd vi
ikke har mer treningstid. For vi
har 60 på venteliste, sier
instruktør Ronny Eidsvik. De
har tatt inn 20 på kurs i høst og
skal ha nye kurs over nyttår.
Jarle Mordal
jarle.mordal@smp.no

