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Solør Futsal har vun-
net alle oppgjørene i 
seriesammenheng mot 
Kongsvinger. Under 
gårsdagens lokalderby 
slo den rutinerte
gjengen til igjen.

n ÅSNES/
     KONGSVINGER
PÅL-ERIK BERNTSEN
peb@glomdalen.no

Solørs trener Hakija Hrnic strålte
over tre nye poeng og en ny seier
over naborivalene Kongsvinger.
Likevel hadde treneren sitt å sette
fingeren på etter kampen.

– Det vil seg liksom ikke foran
mål og det bekymrer meg. Vi har
hatt fokus på avslutninger de to
siste treningene, men det ser ikke
ut til å ha hjulpet, forklarer han.

Treneren mener at laget for-
tjente seieren, men at det ble
unødvendig spennende i Veit-
vedthallen.

«Bestefar best»
– Det er en spiller som viser seg
fram mer enn de andre, men først
og fremst synes jeg at det er la-
get som viser seg fram. Vi burde
ha avgjort kampen på et tidligere
tidspunkt og det er synd at det
står 1–1 til pause. I første omgang
hadde vel ikke Kongsvinger mer
en ett skudd på mål, fortsetter Hr-
nic.

Som trenere flest er han forsik-
tig med å trekke fram enkeltspil-
lere, men i går synes han at det var
moro å se Bjørn Viljugrein.

– Bjørn har det med å være
god mot Kongsvinger. I dag var
det spesielt moro siden det ble
ropt «bestefar,» fra tribunen. Det
er fint å se at «bestefar» også kan
trille ball, gliser han.

Presterte 70 prosent.
Kongsvingers Jermund Udnæseth
var naturligvis ikke like fornøyd
etter å ha tapt lokaloppgjøret.

– Jeg synes ikke vi er så ille i
dag, men som vanlig slipper vi
inn enkle baklengsmål. Solør er
ikke så gode i dag, men det er en
mann som gjør det meste. Vi er
dessverre ikke på nett, forteller
kapteinen.

Udnæseth er fornøyd med at
laget hans kommer tilbake etter at
de hadde bare ett skudd på mål i
første omgang.

– Vi kommer tilbake og viser
god moral. Dessverre er Bjørn Vil-

jugrein god i dag, og Solør hadde
ikke vunnet uten han, fortsetter
Udnæseth.

Selv om han mener at laget
bare presterte opp mot 70 prosent
av sitt potensial, gir Jermund sine
medspillere godkjent.

– Laget gjør en grei kamp, men
vi mangler samme rutine som
dem. Det er jo surt å tape for Sol-
ør, men vi får heller leve med å ha
tapt for dem om vi slår alle andre,
avslutter Jermund Udnæseth.
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Sebastian Polters mål for 
Wolfsburg tolv minutter før 
slutt påførte Ståle Solbakken 
og Köln en lei start på året i 
tysk Bundesliga lørdag.

sport@glomdalen.no

Første halvdel av sesongen var
høyst varierende for Solbakkens
mannskap. Før vinterpausen sto
Köln igjen med seks seirer, tre
uavgjorte og åtte tap. I seriepre-

mieren gikk Köln på et 0–3–ned-
erlag hjemme mot Wolfsburg.
Nordmannens utvalgte søkte der-
for revansj da Köln gjestet bun-
desligamesteren fra 2009 i årets
første kamp.

Men det ble skjebnesvangert da
Wolfsburg-innbytter Polter stan-
get inn 1–0 på et godt slått innlegg
fra kort hold i det 78. minutt. Flere
mål ble det ikke.

Dermed tok Felix Magaths lag
seg forbi Köln på tabellen med

sine 23 poeng. Köln er to poeng
bak.

Ståle Solbakken var skuffet et-
ter tapet.

– Nå er det plutselig veldig kort
vei ned til nedrykksplassene igjen.
Samtidig som det fortsatt er kort
opp. Det er utrolig jevnt. Et lag
som Stuttgart, som har langt be-
dre forutsetninger er bare poenget
foran oss. Hannover, som kom seg
til Europa i fjor, er bare tre foran,
sa Grue-mannen til Dagbladet.

SKUFFET: Ståle Solbakkens Köln fikk ingen revansje mot Wolfsburg da 
andre del av Bundesliga startet lørdag.

n GRUE

Tung start i Bundesligaen

Straffemål sikret seieren på overtid
n MANCHESTER Mario Balotelli (bildet) var sikker fra straffemerket da 
han fem minutter på overtid ordnet 3–2 for serieleder Manchester City 
mot utfordrer Tottenham søndag. Tottenham kunne føle seg noe snytt. 
Like før var Jermain Defoe utrolig nær å sette inn ledermålet fra to me-
ter. Tidligere i omgangen hadde London–laget hentet opp 0–2 til 2–2.

Sliter benken for tabell-lederen
n LONDON Med to straffemål av Mark Noble klatret West Ham helt til 
topps i engelsk mesterskapsserie da Nottingham Forest ble slått 2–1 
på hjemmebane lørdag. Landslagsspiller John Carew (bildet) har fått 
lite spilletid siden han gikk til West Ham i fjor sommer. Heller ikke mot 
Forest fikk nordmannen tillit og satt på benken gjennom hele kampen.

Eliteserien
Solør - Kongsvinger 7–5 (1–1)
 Veitvedt Idrettshall, ca 30 tilskuere
Mål Solør: Håvard Hegre (2), Willson 
Urrusturazu, Christer Øverland, Bjørn 
Viljugrein (2), Marius Folgerø
Mål Kongsvinger: Chris Lundhaug, Jon 
Holt, Jermund Udnæseth (3)
Gule Kort: Flamur Loku, Kongsvinger, 
Bjørn Viljugrein, Solør
Rødt Kort: Flamur Loku (2 gule)
Dommer: Omar Rafiq, Theisen  

Horten – KFUM Oslo 7 – 5

Tiller 6 5 0 1 26 – 22 15
Solør 8 4 2 2 31 – 23 14 
KFUM Oslo 7 4 1 2 36 – 26 13
Vegakameratene 5 3 1 1 19 – 8 10
Horten 9 2 4 3 41 – 49 10
Kongsvinger 8 2 2 4 40 – 46 8
Holmlia 6 2 1 3 27 – 21 7
Vadmyra 6 2 1 3 10 – 20 7
Nidaros 5 1 1 3 20 – 23 4
Høllen 6 1 1 4 18 – 29 4

  FUTSAL     

Det er fint å se at «bestefar» også 
kan trille ball. SOLØR TRENER HAKIJA HRNIC

GRATULERER: Jermund Udnæseth (til venstre) kunne ikke gjøre annet enn å gratulere Solør trener Hakija Hrnic med seieren etter gårsdagens lo-
kalderby.  BILDER: PÅL-ERIK BERNTSEN

BEST: Rutinerte Bjørn Viljugrein 
var som alltid god mot Kongsvin-
ger og scoret to. 

Solør var best igjen


