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FOTBALL

FOTBALL

Torres reddet Liverpool

Klappet på seg rødt kort

Fernando Torres’ første ligamål for sesongen fikset
Liverpool-seier, mens Carlos Tevez’ bom for blank
goal ble svært kostbar for styrtrike Manchester City.
Liverpool la en tung uke bak seg da de søndag slo
nyopprykkede West Bromwich 1-0. Torres ordnet tre
poeng med en fin volleyavslutning etter forarbeid fra
Dirk Kuyt 20 minutter inn i annen omgang. ©NTB

FOTBALL

Megamiss av Tevez

Jussi Jääskeläinen (35) er blant de stødigste
keeperne i engelsk fotball, men Boltons finske
keeper mistet hodet mot Birmingham og fikk
rødt kort etter å ha klappet til motspiller Roger
Johnson. Med ti mann så det tøft ut for Bolton,
men laget hentet likevel opp Birminghams
0-2-ledelse og det hele endte 2-2. ©NTB

City-kaptein Carlos Tevez sto for en gedigen
bom i bortekampen mot Sunderland. Etter et
drøyt kvarter, ville Tevez normalt sendt City
foran, men argentineren presterte å skyte over
tverrliggeren på blank goal Det skulle vise seg
å bli kostbart. På overtid sikret nemlig Darren
Bent 1-0-seier til hjemmelaget på straffe. ©NTB

FRIIDRETT

Imponerte i regionmesterskap
14-årige Mari
Forbord Anderssen beviste igjen hvilket
kjempetalent
hun er ved å
sikre seg to
seirer og en andreplass i
NCC-lekene, som er regionmesterskap mellom Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Agder. Hun vant
både 60 meter hekk (9,10) og
lengde (5,12) mens hun ble
nummer to på 60 meter
(7,96). Både 60 meter hekk
og 60 meter var nye personlige rekorder. Imponerte
gjorde også Holum-gutten
Benjamin Lundeby som vant
spyd i 14-årsklassen med
49,28 meter. Dessuten vant
Agder «Donaldstafetten»,
som besto av fem jenter og
fem gutter på hvert lag. Hordaland vant lagkonkurransen
foran Sogn og Fjordane og
Agder.
FRIIDRETT

Ndure satte
norsk rekord
Sprinteren Jaysuma Saidy
Ndure senket sin egen
norske rekord
på 100 meter
med ett hundredel til
10,00 sekunder i Rieti i
går. ©NTB
FOTBALL

Kovacs svært
nær Lierse
Odd Grenland-spiss Peter
Kovacs (32) har trolig spilt
sin siste kamp for skiensklubben. Denne uken reiser
ungareren til Belgia for å
sluttforhandle kontrakten
med Lierse, melder Varden.
Salgssummen ligger på mellom tre og fire millioner kroner. ©NTB
FOTBALL

To uker for
stjerneduo
Arsenal-spiss Robin van Persie skadet ankelen i lørdagens bortemøte med Blackburn. Hollenderen er trolig
ute i rundt to uker. Status er
omtrent den samme for
Chelseas midtbanestjerne
Frank Lampard, som måtte
forlate banen da Chelsea slo
Stoke 2-0. Han må gjennom
en brokkoperasjon og også
han er ventet å være ute av
spill i to uker. ©NTB

TØFF UTFORDRING: Denne veggen på Øysang i Risør er 50 meter høy og samlet flere av verdens beste klatrere i helgen - blant annet svenske Malin
Holmberg som ble nummer to i kvinneklassen. ALLE FOTO: KRISTIN ELLEFSEN

Imponerte verdenseliten
Denne 50 meter
høye fjellveggen
tok pusten fra flere
av verdens beste
klatrere under
helgens Norwegian
Rock Master i Risør.
KLATRING
RISØR
– Da deltakerne fikk seg veggen
ble de bare stående og gispe. De
er vant med å klatre på plastikk,
men her møtte de en vanlig
norsk granittvegg og det var vel
derfor vi klarte å kapre så mange av de beste i verden, forteller
Børre Bergshaven – leder i
Grimstad og Arendal Klatreklubb, som i helgen arrangerte
Norwegian Rock Master.
TYSKE VINNERE. Blant annet
deltok den tyske VM-sølvvinneren Juliane Wurm, og hun vant
som ventet dameklassen.
– Det Juliane presterte i veggen var helt ekstremt bra, sier
Bergshaven.
Wurm vant foran svenske
Malin Holmberg mens årets
spanske mester, Andrea Carta
ble nummer tre. I herreklassen

gikk seieren til tyske Daniel
Jung foran briten Steve McClure med svenske Magnus Högstrøm på tredjeplass.
– Det er første gang i historien
at det har vært samlet så mange
gode klatrere i Norge, hevder
Bergshaven.
INGEN NORDMENN. Det eneste
skåret i gleden var at ingen av de
ti inviterte nordmennene stilte
opp.
– Kanskje det var litt for høyt
nivå for dem. Jeg mener imidlertid at vi har et par som kunne
hevdet seg, sier Bergshaven.
– Også sørlendinger?
– Nei. Våre beste utøvere kunne kanskje klart noen av veggene som disse bruker til oppvarming, sier Bergshaven – som
derimot er strålende fornøyd
med rekrutteringen til klatresporten lokalt.
– Bare i sommer har vi fått 20
nye medlemmer i Grimstad, sier
klatreentusiasten.

KRISTIANSANDSKLATRERE: Medlemmer av Christiand klatreklubb hadde
tatt turen til Risør og lot seg imponere av verdenseliten. F.v: Adam Renshaw,
Kristina Støvik, Miriam Stavik Aksnes, Thomas Aksnes, Herman Trosby Nesse
og Petra Einarsen.

Tekst: Åge Harald Drangsholt
aage.h.drangsholt@fvn.no – 38 11 32 31

Se video fra arrangementet på
ARRANGEMENTSLEDER: Børre Bergshaven var strålende fornøyd med
arrangementet på Skarvann i Risør. Her er han i samtale med spanske Ekaitz
Maiz.

