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Superetapper sikret norsk seier
n HOCHFILZEN Superetapper av Emil Hegle Svendsen (bildet) og Tar-
jei Bø ordnet norsk seier på søndagens skiskytterstafett i Hochfilzen. 
Rune Brattsveen vekslet som nummer ti. Lars Berger tapte til teten selv 
om han gikk laget opp til 6. plass. Hegle Svendsen traff med alle sine ti 
skudd og sendte Bø ut på siste etappe helt i rygg på ledende Russland.

Også kvinnene gikk inn til gull
n HOCHFILZEN Også det norske kvinnelaget vant sin stafett i verdens-
cupen skiskyting søndag. Ankerkvinne Tora Berger (bildet) kom alene 
til mål. På det norske laget gikk Fanny Welle-Strand Horn, Elise Ringen, 
Synnøve Solemdal og Berger. Solemdal gikk Norge opp i teten med en 
knalletappe, og Berger omsatte ledelsen i sikker seier foran Frankrike.

Dag Erik Kokkin er med og 
kjemper om sammenlagtseie-
ren i europacupen i skiskyting.

PÅL-ERIK BERNTSEN
peb@glomdalen.no

Med mål om å være med i disku-
sjonen om å få gå verdenscup i 
løpet av sesongen, gjør nok en bra 
sammenlagtplassering i den nest 
beste cupen seg bra for Dag Erik 
Kokkin. Før søndagens løp i Italia 
ledet Åsnes-løperen IBU-cupen.

– Det var mange som hadde fått 
med seg at jeg ledet sammenlagt, 
og jeg fikk mange koselige mel-
dinger i forbindelse med det. Jeg 
tenkte ikke noe på sammenlagtle-
delsen da jeg startet søndag, for-
talte Kokkin etter sprinten i går.

Skiskytteren var fornøyd med 
helgens innsats, til tross for at det 
gikk litt for sakte i sporet lørdag.

Neppe totalseier
– Jeg var veldig fornøyd med sky-
tingen på normalen, men det var 
jævlig tungt på ski. Jeg har alltid 
slitt i høyden og det virker som 
om jeg trenger noen løp på å kom-
me i gang. Jeg føler det gikk mye 
bedre i sporet på sprinten, fortset-
ter han.

Det ble en sjuendeplass lørdag, 
mens man måtte lete seg ned til 
20. plass søndag for å finne Dag 
Eriks navn på resultatlistene. På 
tross av det ligger han fortsatt på 
en respektabel andreplass i euro-
pacupen.

– Jeg tror det kan bli vanskelig 
å vinne totalt. Norge sender ikke 
lag til Canmore i Canada i februar. 
Jeg vet ikke hva de utenlandske 

lagene tenker rundt det løpet hel-
ler, men det er nesten så jeg håper 
at de heller ikke sender løpere dit, 
sier Kokkin.

Solungen mener at det kunne 
vært en fordel for han om han fikk 
gå hele IBU cupen.

– Det er litt surt an vi ikke sen-
der noen til Canada. Det er mange 
høyderenn i år og jeg føler at jeg 
er bedre i høyden nå en tidligere. 
Dessuten er det synd at man ikke 
får gå hele cupen, slik at man får 
vist at det er mulig å få en god 
sammenlagtplassering, forklarer 
han.

Landslagsledelsen tar nå ut de 
løperne som rykker opp til ver-
denscuplaget, men Kokkin tviler 
på at hans navn står på den lista.

Vil gå i Kontiolahti
– Jeg tviler på at jeg blir tatt ut, 
fordi Frode Andresen kommer 
på pallen i dag, og Martin Eng har 
gjort det bedre en meg. Det er nok 
de som får gå. Men det kan åpne 
seg nye muligheter om noen løpe-
re velger å stå over renn, forklarer 
Åsnes-løperen.

Det er spesielt en helg han ser 
for seg at det kan komme en åp-
ning.

– Dersom for eksempel Ole Ei-
nar Bjørndalen eller Lars Berger 
ønsker å stå over i Kontiolahti 
(Finland) for å forberede seg til 
VM, kan det bli en åpning på la-
get. Det ville vært kult å ha gått 
der, siden det er siste verdenscup 
før VM, og det ikke er europa-
cupen den helgen, avslutter Dag 
Erik Kokkin.

Europacupen fortsetter i Ober-
tilliach i Østerrike neste helg. 

n ÅSNES

Nest best i Europa

Ingen topplasseringer
n ÅSNES Det ble ingen topplas-
seringer på de lokale skiskytterne 
under norgescupløpene på Lyngna 
denne helgen. Best resultat fikk 
Tore Martin Søbak Gundersen fra 
Åsnes Skiskytterlag på sprinten 
søndag. Gundersen gikk inn til en 
10. plass med fem strafferunder, 

46 sekunder bak Ronny Hafsås 
som vant.

Lørdag ble det gått normaldis-
tanse og best av de lokale var Jørn 
Andor Øwre. Med tre tilleggsmi-
nutter endte han drøyt fem minut-
ter bak Erlend Bjøntegaard fra 
Bevern IL.  

Solør Futsals beste-
mann, Marius Folgerø, 
spilte med ribbeins-
brudd i lokaloppgjøret 
mot Kongsvinger.

n KONGSVINGER
PÅL-ERIK BERNTSEN
peb@glomdalen.no

Det var en strålende Solør-tre-
ner som møtte Glåmdalen etter 
kampslutt i Tråstadhallen.

– Det er artig at Kongsvinger-
gjengen har troen og sier de skal 
slå oss før kampstart hver gang. 
Men i de kampene som gjelder, er 
det vi som vinner, smiler Hakija 
Hrnic.

Skadeplaget
Han skryter allikevel av rivalene i 
Kongsvinger Futsal.

– Kongsvinger er gode og kom-
mer til å plukke mange poeng. De 
mangler den rutinen vi har, men 
når de får den kan de bli veldig 
gode. De er faktisk det første laget 
som spiller oss ut når de er i over-
tall med flygende keeper, fortset-
ter Solør-treneren.

Hrnic forteller også at det var 
en liten utfordring med å stille et 
slagkraftig mannskap til lokalopp-
gjøret. Flere spillere var skadet, og 
andre slet med sykdom.

– Vi mangler tre mann i dag, 
som nok ville spilt om de hadde 
vært klare. I tillegg spiller to mann 
med forkjølelse, og Håvard Hegre 
spiller med ribbeinsbrudd. Til 
tross for det synes jeg Håvard er 
vår bestemann i dag, sier han.

På motsatt banehalvdel sto 
Jermund Udnæseth hos Kongs-
vinger Futsal. Han var naturlig 
nok ikke like fornøyd med tapet 
for solungene.

Irriterende
– Vi spiller periodevis bra, men 
slipper inn for enkle baklengsmål. 
Vi gir dem rett og slett fem mål i 
dag, gjennom å være uheldige og 

udyktige bakover, sier Udnæseth.
Han registrerer Solør-trene-

rens utsagn om at Kongsvinger 
var bedre enn Solør i overtallsspil-
let. Han innrømmer å ha sett det 
samme, men er usikker på om de 
burde gjort dette før.

– Vi burde kanskje ha tatt ut 
Khalid tidligere, men skulle vi 
være uheldige å miste ballen i 
ugunstig posisjon da, kan Solør-
spillerne drepe kampen i åpent 
mål, fortsetter han.

Solør-kompleks
Udnæseth, som er primus motor 

i Kongsvinger-laget, syntes tapet 
mot Solør var irriterende på flere 
måter.

– Det er synd for publikum at vi 
presterer på denne måten når det 
kommer så mange. Det ser ut som 
om vi har fått et lite Solør-kom-
pleks, og det må vi få gjort noe 
med, innrømmer Kongsvinger 
kapteinen.

På tribunen satt det flere spil-
lere fra årets KIL-stall, blant an-
net bivånet Lars Christian Krogh 
Gerson og Martin Linnes lokal-
oppgjøret. Etter det Glåmdalen 
erfarer skal begge disse, samt 

Best me

SKADET: Solørs Futsals Marius Folgerø til venstre spilte lokaloppgjøret mot              

NUMMER 7: Aso Aram med bal-
len scoret sitt syvende seriemål 
for sesongen, Solør spilleren med 
ryggen til er Marius Folgerø, og i 
mitten Hans Espen Jordhøy.
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Skikongen var på felgen i finalen
n DAVOS Med lørdagens tremilsseier i kroppen var Petter Northug (bil-
det) sjanseløs i søndagens sprintfinale i verdenscupen i langrenn. – Krop-
pen var ikke med meg denne gang. Viljen brakte meg til finalen. Den var 
det ingen ting å si på. I finalen var jeg tom for krefter. Alt under oppvar-
mingen skjønte jeg at det ville bli en tung dag, sa Petter Northug.

Gikk seg inn til ny pallplassering
n DAVOS For Therese Johaug (bildet) endte verdenscuphelgen i Davos 
med nytt besøk på seierspallen. Johaug var bare fire tideler fra 2. plassen 
på 15 kilometeren lørdag, men det var ingen sure miner for det. – Jeg un-
ner Vibeke (Skofterud) 2. plassen. Tidligere i vinter har marginene gått 
mot henne, sa Johaug, som var meget godt fornøyd med prestasjonen.

EUROPAMESTER: Håvard Vad Petersson og Norge ble europamester 
for andre året på rad.

For andre året på rad er Kongs-
vinger-gutten Håvard Vad
Petersson europamester
i curling.

sport@glomdalen.no

Med siste stein avgjorde skip Tho-
mas Ulsrud EM-finalen i curling 
mot Sverige. Med 7–6-seieren for-
svarte Norge EM-gullet fra i fjor.
Norge og Sverige møttes for tredje 
gang i årets EM. Svenskene vant 
de to første kampene, men i en 
spennende og intens finale viste 
Ulsrud ro da han avgjorde det hele 
i tiende omgang. Faktisk hadde lag 
Edin (Sverige) slått lag Ulsrud fire 
ganger på rad. 

– Vi kom litt skjevt ut, var hel-
dig som fikk to poeng i 2. omgang, 
men deretter gikk det veldig bra. 
Sverige var ikke helt på som de 
pleier og vi kunne ro det i land. Vi 
har ikke hatt siste stein mot dem 
tidligere i EM, og nå presset vi på 
dem én i 1. omgang, sa ener Hå-
vard Vad Petersson til NTB.

Norge har pen statistikk i 
EM–sammenheng. De siste åtte 
mesterskapene har alle endt med 
medalje. Ulsruds lag innledet 
årets EM med tap mot Latvia. Da 
trodde de færreste på gullmedalje, 
men laget har reist seg mesterlig.

– En bra oppreisning for laget 
som har slitt litt i år, men som 
har spilt seg opp gjennom hele 
mesterskapet. Gutta spilte nokså 
rufsete i starten med tapet mot 
Latvia, og da var mange av oss be-
kymret, men vi ser at de har spilt 
bedre og bedre nesten for hver 
kamp, sa sportssjef og generalse-
kretær i Norges Curlingforbund 
Pål Trulsen til NTB.

Norge tok kommandoen
Ulsruds lag er kjent for sine farge-
rike og spesielle bukser. Norge tok 
sølv under vinterlekene i Vancou-
ver i 2010. På det norske laget spil-
ler i tillegg til Ulsrud også viseskip 
Torger Nergaard, Christoffer Svae 

og Håvard Vad Petersson. Tho-
mas Løvold er reserve, men har 
fått spille en del da nordmennene 
tok noen grep for å finne rytmen 
etter en svak EM-start.

– I finalen var Norge rett og 
slett bedre enn Sverige, men det 
ble jevnt, akkurat slik det pleier å 
bli mellom lagene. Norge hadde 
ledelsen helt fra 2. omgang, selv 
om svenskene kom litt mer med 
mot slutten, sa Trulsen.

– Vi fikk tidlig et forsprang og 
kontrollerte dette. Vi spilte på stil-
lingen og målet er alltid å kunne 
avgjøre med siste stein. Vi var litt 
usikre på hvor vi sto etter starten 
på mesterskapet, men siden har 
det gått veldig bra. Finaleseieren 
var fortjent. Det er absolutt vik-
tigst å vinne den siste kampen, sa 
trener Ole Ingvaldsen.

Best å være best mot slutten
Norge og Sverige møttes tre gan-
ger i EM. Svenskene vant to gan-
ger, men feilet da det sto om EM-
gull.

– Det er bedre å spille best mot 
slutten av en turnering enn i be-
gynnelsen. Her har Sverige slått 
Norge to ganger, men de måtte 
ha slått oss en gang til for å vinne. 
Skal du slå Sverige så er det best å 
slå dem i den siste kampen, smilte 
Trulsen.

Han fortalte at etter 21 kamper 
mellom Norge og Sverige står det 
117–115 fordel Sverige. Det fortel-
ler en del om hvor jevnt det er 
mellom Europas to beste herrelag. 
I verden er bare Canada bedre.

– I kveld skal vi feire med or-
dentlig cola, for det har gått i cola 
light hele uken, sa Vad Petersson 
da han ventet på at skip Ulsrud 
skulle gjøre seg ferdig med do-
pingkontroll.

Ett av de avgjørende øyeblik-
kene i lørdagens finale skjedde i 
omgang seks der Norge fikk ett 
poeng først etter kontrollmåling.

Verre gikk det med kvinnelaget. 
De rykket ned til B-gruppen etter 
et skuffende EM.

n MOSKVA/KONGSVINGER

Vant EM-gull

d brudd

  FUTSAL     

Eliteserien
Kongsvinger – Solør 3–5 (1–3)
Tråstadhallen, lørdag cirka 50 tilskuere
Mål Kongsvinger: Jermund Udnæseth, 
Petter Lindstad, Aso Aram
Mål Solør: Håvard Hegre, Hakija Hrnic, 
Bjørn Holter (2), Marius Folgerø
Dommer: Tom Harald Pedersen
Gult Kort: Bjørn Holter, Solør
Rødt Kort: Christoffer Lundhaug, 
Kongsvinger

KFUM – Solør 3–3 (0-2)
KFUM hallen, søndag
Mål Solør: Marius Folgerø (2), Hakija 
Hrnic
Dommer: Arslan Maroof Hussain
Gult Kort: Ingen.

       Kongsvinger med brudd i ribbeinet. Her sammen med Stian Repshus. BILDER: MAGNUS MO OPSAHL 

Adem Güven ha vært aktuelle for 
Kongsvinger Futsal foran årets 
sesong. Udnæseth synes det var 
hyggelig at KIL-gutta var på tri-
bunen.

Seriepause
– Det er veldig artig at KIL-spil-
lerne kommer og ser oss, men det 
er synd at vi ikke får vist oss fra 
vår beste side. Jeg føler at vi fort 
kunne fått kampen inn i vårt spor 
dersom vi hadde unngått feilene 
i dag, forklarte Jermund Udnæ-
seth.

Søndag spilte Solør mot KFUM 

og tidligere lagkamerat Abdura-
him Laajab. Den kampen endte 
3–3 og førte solungene opp på 
sølvplass i eliteserien. 

– Det er bittert at vi ikke vinner 
denne kampen. De får noen tilfel-
dige mål, mens vi sløser med sjan-
sene. I tillegg klarer vi ikke å ut-
nytte at vi spiller 10 minutter der 
vi vil få straffe for hvert frispark. 
Jeg tror allikevel at vi kan ta igjen 
dem. Vi vil ha et stabilt og godt lag 
hele sesongen, mens de vil dabbe 
av når utesesongen starter, opp-
summerer trener Hakija Hrnic 
hos Solør Futsal.


