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Norge hadde full kontroll da de i høst vant 61 mot 28 over Island i Reykjavik.

 Side 7

Portrettet: Erling Knudtzon Reiselyst: Paris

Erling Knudtzon (22) spiller toppfotball for Lillestrøms 
A-lag. Samtidig studerer han økonomi og adminis-
trasjon ved BI i Oslo.

Side 16

Paris er på mange måter verdens hovedstad for 
både kultur og kjærlighet. Det er en by med alt og 
mer til.

Side 18-19

Norsk seier på Island

”Idretten på godt og vondt” – Lederen side 2
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Det er meg en stor glede å presentere 
den første utgaven av AKB News. En 
avis som også fungerer som portefølje 
for meg som person. Jeg studerer for øy-
eblikket journalistikk ved Norges Kreative 
Fagskole.

Min avis har mye fokus på sport, dette da 
jeg satser som sportsjournalist. Jeg har 
derimot også skrevet en del andre saker 
som viser at jeg har et bredt perspektiv 
også. Nyheter, kultur, reise, anmeldelse, 
sport, reportasje og rett- og krim. 

Det er mye som skjer i idretten, både 
positivt og negativt. De siste dagers hen-
delse har vært at Norges beste svømmer 
gjennom tidene, Alexander Dale Oen, 
mandag 30. april 2012 gikk bort. Og det 
i en alder av 26 år. Utrolig trist og mine 
tanker går til de etterlatte.

Noe positivt de siste dagene derimot har 
vært 1. runde i cupen. Norgesmesterska-

pet i fotball. Tirsdag 1. mai 2012 ble det 
satt ny tilskuerrekord i en 1. runde kamp. 
11.273 tilskuere så Vålerenga slå byrival 
Lyn 2-1 på Bislett stadion i Oslo. Det be-
tydde en knusing av den gamle rekorden 
som var på 5625 tilskuere fra en kamp 
i 1945. Altså 67 år siden. En fantastisk 
opplevelse for en liten klubb som Lyn.

På banen var heller ikke Lyn helt borte 
og kjempet hardt mot Vålerenga. Til tross 
for at Lyn spiller i 3. divisjon og Våleren-
ga i Tippeligaen, så det ikke helt slik ut 
på banen. Vålerenga vant riktignok 2-1, 
men et feilaktig annullert mål i Lyns disfa-
vør gjorde at Vålerenga gikk videre. Synd 
for Lyn, men de sitter igjen med mye et-
ter den store tilskuerrekorden. Mye inn-
gangspenger for en liten klubb som Lyn. 
Gratulerer med en vel gjennomført kamp 
både på og utenfor banen.

Med det vil jeg takke for din interesse, og 
jeg håper det finnes noe interessant for 
deg å lese om i denne avisen.

Ansvarlig redaktør: Andreas Kristoffer Berge

Info

Kontakt:
E.post: journalist.andreaskb@gmail.com
Telefon: +47 417 50 403

AKB News ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk, slik 
det er nedfelt i Vær Varsomplakaten. Den som mener seg rammet av 
urettmessig omtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det 
er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Råd-
husgaten 17, tl.: 22 40 50 40, Fax: 22 40 50 55

Musikk:
1. Drive By - Train
2. Ai se eu te pego! - Michel Teló
3. Euphoria - Loreen
4. Some die young - Laleh
5. Somebody that I used to know - Gotye

Ansvarlig redaktør

Andreas Kristoffer Berge

Avisens tips

Film:
1. Titanic
2. The Darkest Hour
3. The Girl With The Dragon Tattoo
4. En Iskald Verden
5. Oslo 31. august

Serier:
1. The Big Bang Theory
2. Two and a Half Men
3. The Simpsons
4. Make It or Break It
5. Bob’s Burgers

Spill:
1. FIFA12
2. Dead Island
3. Call of Duty: Modern Warfare 3
4. Need for Speed: The Run
5. Diablo 3
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Terrorforbund-tiltalt David Jakobsen sier han kun hjalp den antatte hovedmannen Mikael Davud med 
praktiske ting. At han selv er tiltalt mener han er feil.

OSLO: – Jeg hjalp Davud med å skaffe 
seg leilighet i Oslo, dro på Sverigetur med 
han og drev med slike praktiske ting. Jeg 
visste ingenting om hva han planla. Jeg 
kjente han heller ikke så godt i det hele 
tatt, sier Jakobsen under rettsaken i Oslo 
tingrett i november.

Jakobsen traff Davud første gang da 
han skulle leie ut leiligheten sin i Sarps-
borg.

– Han kom på visning hos meg i 
Sarpsborg, og var den eneste i Østfold 
jeg kunne snakke mitt eget språk med. 
Etter vårt første møte var jeg flere ganger 
på middag hos han.

Mandag avga Jakobsen sin forklaring 
i terrorsaken der tre menn av utenlandsk 
opprinnelse er tiltalt for å ha planlagt et 
terrorangrep mot den danske avisen Jyl-
lands-Posten, og planlagt å drepe karika-
turtegneren Kurt Westergaard.

– Jeg hadde ikke mange felles inter-
esser med Davud, men kona hans lagde 
veldig god mat. I tillegg kunne jeg spør-
re han ut om Islam, da han hadde mye 
kunnskap om religionen, sier Jakobsen.

Kontaktet selv politiet
Jakobsen er den eneste av de tre som 
ikke er varetekstfengslet etter at han ble 
løslatt i fjor. Han mener selv han ikke bur-
de være på tiltalebenken, men kun være 
i retten som vitne.

– Jeg mener jeg ikke fortjener å sitte 
på tiltalebenken siden jeg selv meldte 
meg, sier Jakobsen.

Drøyt et halvt år før de tiltalte ble på-
grepet gikk Jakobsen selv til politiet – 
nærmere bestemt 20. november 2009, 
mens pågripelsen skjedde 8. juli 2010.

– Jeg gikk til politiet så fort jeg fikk 
mistanke om bombeplanene, og ville 
ikke ha noe med dem å gjøre.

Tiltalen mot Jakobsen er tatt ut som 
følger av det som skjedde før han kon-
taktet PST (Politiets Sikkerhetstjeneste). 
Da hadde han allerede hjulpet Davud 
med å kjøpe stoffet hydrogenperoksid. Et 
stoff som angivelig skulle brukes i bom-
ben Davud skal ha planlagt å lage.

Strafferabatt kan han derimot få. Ge-
nerelt sett leder det til strafferabatt når du 

hjelper politiet og gir dem den nødven-
dige informasjonen som trengs heter det 
i norske lover.

Kinesisk ambassade hovedmålet
Mikael Davud har tidligere sagt at den 

kinesiske ambassaden var hovedmålet.
– Jeg skulle dra til Tyrkia for å delta på 

en demonstrasjon der jeg håpet å kunne 
kaste en håndgranat mot den kinesiske 
ambassaden der nede. Etter dette ville 
jeg rekke tilbake til en demonstrasjon 
i Oslo. Da ønsket jeg å få med meg en 
granat fra Tyrkia som jeg da skulle kaste 
mot Kinas ambassade her i Norge, sier 
Davud.

På spørsmålet om han ville skyte 
Westergaard hevder han sin uskyld.

– Hadde jeg villet drepe Westergaard 
hadde jeg ikke ventet fem år, da hadde 
han allerede vært død.

Davud sier videre at han aldri har 
planlagt noe angrep på Jyllands-Posten, 
men følte avisen angrep hjemlandet da 
de trykte karikaturtegningene.

– Jeg følte det som et kraftig angrep 

på religionen min og ønsket å gi et tilsvar. 
Jeg måtte frigjøre og redde hjemlandet 
mitt fra fienden.

Større enn forventet
Davud forteller i retten at å snakke 

sant er viktig for muslimer. Han trodde 
heller ikke terrorsaken skulle bli en så 
stor sak som det er blitt.

– I følge troen min må jeg snakke 
sant. Spesielt da Jakobsen og Shawan 
Bujak ble dratt inn i dette var det enda 
viktigere for meg å fortelle det som det 
var. Hadde ikke de to andre blitt tiltalt 
hadde jeg mest sannsynlig ikke fortalt 
så mye som jeg har gjort nå. Jeg trodde 
kanskje jeg skulle bli tatt inn til avhør hos 
politiet, og det var det.

Han sier også at ingen av de to andre 
visste om noen ting.

– Jeg delte ikke planene mine med 
noen av dem, og verken Bujak eller Ja-
kobsen hadde sett hverandre før.

Alle de tre tiltalte hevder sin uskyld i 
forhold til tiltalepunktene, og rettsaken 
fortsetter over flere uker.

Tekst: Andreas Kristoffer Berge

Bråker: Trikkene i Oslo lager mye støy, noe Venstre ønsker å gjøre 
noe med.

Venstre vil ha nye, 
stillegående trikker i 
Oslo, noe som kan se 
lovende ut nå som Vens-
tre kan få Ola Elvestuen 
som miljø- og samferd-
selsbyråd.

Tekst og Foto: Andreas 
Kristoffer Berge

OSLO: – Vi vil kjempe hardt for å opp-
rettholde dagens tilbud, forbedre infra-
strukturen, og opprette nye trikkelinjer, 
sier Terje Bjøro, varamedlem for Venstre 
i Oslo bystyre.

Bjøro mener nye trikker vil være med 
på å senke støynivået for beboere i Oslo.

– Jeg vet det klages svært mye over 
støy fra naboer, da spesielt på trikkelin-
jen fra Storo til Grefsen.

Bjøro er også glad for at Venstre har 
klart å senke prisene på kollektivtran-
sporten i Oslo, og ønsker å opprettholde 
de lave prisene fremover.

– Vi står sterkt på for å få lavere priser 
og bedre frekvens, i tillegg til kvalitet  når 
eventuelle nye trikker kommer. Vi ønsker 
et prisnivå som fremmer økt bruk av kol-
lektivtransport der trikken skal ha en me-
get sentral plass.

På vent
Venstre la tidligere i år inn et forslag til 
byrådet om innkjøp av nye trikker. Noe 
de ifølge NRK sine nettsider ikke fikk 

Venstre ønsker nye trikker

medhold i. 
Byrådet vil vente med å kjøpe nye trikker 
og utrede en nedlegging av trikken i mel-
lomtiden, skrev NRK på sine nettsider 
den 06. juli i år.

– Jeg syns faktisk dette ser litt skum-
melt ut. Min umiddelbare reaksjon er å 
rope ut på vegne av Arbeiderpartiet at 
trikken ikke skal røres, sa Rune Gerhard-
sen til NRK i sommer.

Oslo kommune kjøpte i 1994 inn nye 
trikker, det er disse trikkene som kjører 
rundt i Oslos gater nå i dag. Disse trik-
kene var et dårlig kjøp mener mange da 
de bråker mye, rister og ødelegger skin-
negangen.

– Byrådet er nå opptatt av at store in-
vesteringer nå og i fremtiden skal under-

legges er strengt regime, der alle sider av 
saken skal vurderes. På den måten unn-
går vi at det ikke kommer noen overras-
kelser underveis, sa byrådsleder Stian 
Berger Røsland til NRK i sommer.

Endring i byrådet
Siden FRP trakk seg fra byrådet i Oslo, 
ser det nå ut til å bli et blågrønt styre med 
Høyre, Venstre og KRF. Ola Elvestuen, 
som er førstekandidat i Venstre Oslo, ser 
nå ut til å kunne bekle seg posisjonen 
som miljø- og samferdselsbyråd. Det er 
en posisjon som er høyt ønsket hos Ven-
stre, skriver Dagsavisen 28. september 
2011.

– For Venstre innebærer byrådsdel-
takelse at vi kan få et enda større trykk 

på å gjennomføre vår politikk, og kjøp av 
nye trikker står som en av våre viktigste 
saker, sier Elvestuen til Dagsavisen.

Hanne Oksrød (34) er en av mange 
som daglig tar trikk hjemmefra og til jobb. 
Hun synes det hadde vært utrolig trist om 
trikken i Oslo skulle blitt lagt ned.

– Trikken er en mye koseligere måte 
å reise på enn for eksempel t-bane. Det 
er mer åpent og du får sett mer, sier Oks-
rød.

Hun er derfor glad for at Venstre nå 
kan få miljø- og samferdselsbyråden.

– Kommunen har i mange år sagt at 
Oslo skal være en trikkeby.  Derfor ser 
jeg på det som positivt at Venstre nå kan 
få denne viktige posisjonen.

Jakobsen: – Vi hadde ingen nær relasjon
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En times redusering i skjenketiden reduserer antall 
voldelige hendelser, viser en ny rapport utredet av 
Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning).

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

Fra og med mandag 5. mars starter Økotaxi AS sin kampanje for å få ned prisene 
på bruk av taxi i Oslo.
 Ser du denne særegne taxien på en holdeplass i Oslo, kan det være lønns-
omt å styre unna de andre taxiene, og heller hoppe inn i denne. Den kjører deg nem-

lig helt gratis. Lavpristaxi ønsker å spre positivitet, glede og humor i taxinæringen. 
 Og formålet er å skape blest rundt deres konsesjonssøknad, der de har 
søkt Oslo kommune om å få lansere Lavpristaxi.

(NTB)

Ølkos: Osloborgere liker å kose eg med noen øl, men hvor lenge skal serveringen 
pågå?

OSLO: – En beboer satt en pizza i ov-
nen, da hun var tilbake var det full fyr, 
sier operasjonsleder Ola Krokan til VG 
Nett.

Brannvesenet hadde fått kontroll over 
brannen i ett-tiden natt til tirsdag 28. fe-
bruar, men driver rutinemessig med et-

terslukking tirsdag morgen.
Bygget ble tømt mandag kveld. Totalt 

14 personer ble evakuert, og en kvinne 
er kjørt til Ullevål med røykskader, infor-
merer politiet. Resten av beboerne un-
dersøkes av helsepersonell.

Brannvesenet fikk klokken 21:16 
mandag
kveld melding om brannen i Sverresgate 
17 på Tøyen  i Oslo. Det er en bygård fra 
1890-tallet på tre etasjer.

– Brannen startet på et kjøkken i før-
ste etasje, men spredde seg både til opp-
gangen ved siden av, og oppover helt til 
loftet.

Vi måtte åpne taket for å fjerne brann-
gasser. Det var kanaler inne i veggene 
som gjorde at brannen tidvis spredde 
seg ukontrollert, sier vaktkommandør 
ved Oslo brannvesen, Morten Haglund.

lutt mest alkohol rundt midnatt når folk 
kommer fra vorspiel. Gjestene våre be-
gynner å bli ganske fulle, og orker stort 
sett ikke mer å drikke mot slutten av kvel-
den uansett.

Han skjønner i midlertidig argumen-

tene til gjestene deres.
– Jeg ønsker selvfølgelig å være ute 

lengst mulig selv, og liker å danse til tre. 
Men når det gjelder å være bartender, 
kan det bli veldig intenst og slitsomt ut-
over kvelden, sier Wiston.

OSLO: – Flere steder i Norge har kom-
munene redusert skjenketiden med en 
time, noe som ifølge politiet har resultert 
i en voldsnedgang på over 20 prosent. 
Størst forandring har vi sett i Hamar og 
Tønsberg. Henholdsvis med 50 og 37 
prosent, sier John Anders Røse, som sit-
ter i stortingssekretariatet for KRF.

KrF ønsker nå å redusere skjenketi-
den også i Oslo fra klokken tre, til klokken 
to istedenfor.

– Vi vil følge eksemplet til andre byer 
og redusere skjenketiden. Forhåpent-
ligvis vil dette føre til mindre vold også 
i Oslo. 

Mangler i rapporten
Menon (Forsknings- og analyseselska-
pet Menon Business Economics) hevder 
at Sirus-rapporten utelater effekten av 
andre innførte tiltak som omlegging av 
trafikkmønster, samarbeid med drosje- 
og bussnæringen, synlig politi i gatene 
og så videre.

I rapporten har de også bare sett på 
kommuner som har forandret skjenketi-
dene, uten å sammenligne disse med ut-
viklingen i kommunene uten endring.

– Vi mener Sirus har utelatt viktige 
årsakssammenhenger i dennerapporten, 
derfor har den store og avgjørende svak-
heter, sa partner og analytiker i Menon, 
Anniken Enger til Dagbladet lørdag 1. 
oktober i år.

Sirus avfeier uttalelsene til Menon og 
mener kritikken om at de mangler kon-
trollområde ikke er riktig.

– Vi fokuserte på volden hvor restau-
rantene som berøres av skjenketidsend-
ringer, er konsentrert, det vil si i sentrum, 
sier Thor Norström som har vært med å 
utrede rapporten for Sirus.

Sirus tok også hensyn til den generel-
le volden ved å kontrollere for voldstren-
den i hver bys utkant.

– Vi mener dette er en mer hensikts-
messig tilnærming enn å velge en annen 
by som et kontrollområde, slik Menon 
antyder, ettersom eksperiment- og kon-
trollområde bør være så like som mulig, 
sier Norström.

Vil øke
Venstre vil derimot gjøre det stikk mot-
satte av KrF, og heller øke skjenketiden i 
Oslo med en time på visse steder.

– Ved å innføre differensierte åp-
ningstider så blir færre mennesker kastet 
ut i gatene samtidig, og risikoene for at 
man havner i taxi-, kebab- eller busskø 
og begynner å bråke er mindre, sier Ven-
stres Torkild Sandvik.   

Strandvik mener at flere steder vil få 
problemer med å drive videre ved redu-
sering i skjenketiden.

– Det ville betydd kroken på døra for 
en del av de mindre konsertarenaene 
og kulturscenene i Oslo, sa Strandvik til 
dittoslo.no torsdag 29. september i år.

Bartender ved Dr. Jeckylls, Paul Wis-
ton, har ingenting imot å stenge tidligere.

– Da får jeg jo gå tidligere fra jobb. 
Det kan derimot gå litt utover eieren og 
inntekten, men samtidig selger vi abso-

Kortere skjenke-

En bygård på Tøyen i 
Oslo ble evakuert etter at 
en brann brøt ut i nedre 
del av bygget mandag 
kveld. Foreløpig brannår-
sak er en pizza i ovnen.

Tekst og Foto: 
Andreas Kristoffer Berge

Boligbrann i Oslo

Brann: I denne bygningen på Tøyen var det kraftig røykutvikling.

Lavpristaxi

tid gir mindre fyll
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Søndag 12. februar kunne Zambia løfte trofeet et-
ter sin første seier i Afrikamesterskapet noensinne. 
8-7 etter straffer ble det mot storfavoritten, Elfen-
benskysten.

Gabon: Det ble en jevnspilt kamp i Libre-
ville (Gabon). Ingen av lagene var spesi-
elt effektive foran mål.

Didier Drogba fikk en gyllen mulighet 
til å sikre seieren for Elfenbenskysten 
midtveis i den andre omgangen. Elfen-
benskysten hadde fått straffe, og sendte 
fram sin store stjerne. Skuddet gikk deri-
mot over og dermed
var det helt åpent igjen. 

0-0 sto det etter full tid.

I ekstraomgangene var det Zambia som 
hadde den største sjansen da Chris Ka-
tongo satte et innlegg via keeper og i 
stolpen. Dermed endte det med straffe-
konkurranse.

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

Zambia vant Afikamesterskapet

Gode på straffer: De fleste Zambiere lærer sine straffeferdigheter i 
communities. 

Lyn vant fredag 28. oktober 2-0 over Oldenborg i 
Vallhall Arena og kunne med det smykke seg med 
seier i OBOS-cup.

OSLO: Det var en jevn begynnelse på 
kampen i Vallhall Arena, der ingen av 
lagene kom til de helt store sjansene. 
Mot slutten av første omgang ble Olden-
borgspillerne slitne, og Lyn fikk et par 
muligheter, uten at de klarte å omsette 
de i mål. Andre omgang startet med et 
kraftig Lynpress, men Oldenborg kom 
mer med utover omgangen.

Mot slutten av kampen kommer Lyn 
på en overgangsmulighet på høyrekan-
ten. Sia Enyam sender ballen 45 ut til 
Axel Pedersen som klinker til. Ballen går 
i tverlegger og inn i nettet bak en sjanse-
løs Fillip Andre Baarøy i Oldenborgmålet. 
0-1. Oldenborg la deretter om til tre bak, 
for å få en ekstra spiss, desverre hjalp 
ikke dette da en feil i forsvaret sørget for 
at Stian Tsesmetsis fikk komme alene 
mot mål og satt ballen enkelt til side for 

Baarøy, før ballen trillet i mål. 0-2. Olden-
borg kjørte på for en rask scoring helt på 
tampen, men det ble med et ofsideannul-
lert mål.

Dermed er Lyn OBOS-cupmestere 
2011 med en 2-0 seier i finalen. Laget 
som for et par år siden gikk konkurs ryk-
ket også opp til 3. divisjon i år etter å ha 
vunnet 20 av 20 kamper i serien.

– Juniorlaget tok over OBOS-cupen 
etter A-laget halvveis, og i dag stilte vi i 
tillegg med fem guttespillere som gjorde 
en fantastisk jobb, sier juniortrener i Lyn, 
Ole Bjørn Sundgot etter kampen.

Sundgot synes det var moro å se la-
get vinne cupfinalen.

– Unggutta fikk en hard utfordring ved 
å møte et Oldenborglag med flere eldre 
og rutinerte spillere. Da var det moro å se 
at de klarte å bite fra seg, og vinne.

Lyn Obos-mestre

Solide straffer sørget for at det skulle 
ta lang tid før en avgjørelse falt. Først i 
den niende runden skulle avgjørelsen 
falle.

Elfenbenskystens Gervinho satte 
straffen til side for mål, dermed fikk Stop-
hila Sunzu sjansen til å avgjøre for Zam-
bia. Ballen smeller inn i nettmaskene og 
Zambia kunne juble for sitt første trofe
noensinne.

De har derimot tapt to finaler før, i 
1974 og 1994. Men denne gang gikk de 
derimot til topps.

I 1993 døde det Zambiske landslaget 
i en flyulykke ved kysten av Gabon. Nå 
vant Zambia Afrikamesterskapet, nettopp 
i Gabon.

Pokalen i hånda: Her jubler Lyn-guttene for 2-0-seier i finalen.

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge
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Det var ville jubelscener 
på AKA Arena da Høne-
foss Ballklubb søndag 
23. oktober vant 3-0 over 
Mjøndalen. Dermed har 
de så å si sikret tippe-
ligaspill igjen neste se-
song.

HØNEFOSS: – Ja, vi er tilbake. Det teo-
retiske gjenstår riktignok, men i praksis 
er vi oppe i det gode selskap igjen. Det 
var stor stemning, både før, under og et-
ter kampen, sier trener for Hønefoss, Leif 
Gunnar Smerud etter kampslutt.

Det holdt i midlertidig ikke bare med 
seier til Hønefoss, men de var også av-
hengig av andre kamper. Etter kampen 
kom beskjeden alle hadde ventet på.

– Også de andre kampene i Adeccoli-
gaen er ferdig. Både HamKam og Bodø/
Glimt har tapt sine kamper. Det betyr at 
Hønefoss er tilbake i Tippeligaen neste 
år, sies gjennom høyttaleranlegget.

Spillere, trenere, støtteapparat og 
supporterne kunne dermed sette jubelen 
løs for å feire opprykket

Det til tross for at det fortsatt gjenstår 
en kamp i ligaen. Med tre poeng og 16 
plussmål bedre målforskjell enn Ham-
Kam skal det mye til for å miste tippe-
ligaplassen. Spesielt med tanke på at 
Hønefoss skal til Bergen for å spille mot 
tabelljumboen, Løv Ham.

– Det er så deilig. I fjor på denne ti-
den satt jeg hjemme og gråt da vi rykket 
ned fra Tippeligaen, men nå skal det ut å 
feires, sier supporter i Fosseberget - sup-
porterklubben til Hønefoss, Heidi Holt et-
ter kampen.

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer Berge

Opprykket nesten sikret for Hønefoss

Første seier: Hønefoss er tilbake i Tippeligaen etter et år i Adecco. 
Her fra da Hønefoss toksin første seier sist de var oppe.

Kampfakta:
Hønefoss vs. Mjøndalen

3-0

Mål:
1-0: Stian Sortevik
2-0: Rune Bolseth

3-0: Remond Macougne Mendy

Gult kort:
Rune Bolseth (Hønefoss)

Tilskuere: 2270

OSLO: Manchester United gjester Vålerenga på Ullevaal søndag 5. august 
2012 klokken 16:00. Det kom frem på en pressekonferanse på Ullevaal sta-
dion mandag 7. mai 2012. Dette er Uniteds første besøk på ti år, og vil være 
deres nest siste kamp i sesongoppkjøringen til neste sesongs Premier Le-
ague som starter lørdag 18. august 2012.

OSLO: Det australske fotballaget Oslo Crows satser i år på E-Cup i slutten av 
September. De håper å få med et norsk landslag for første gang noensinne. 
Turneringen vil finne sted i Edinburgh i Skottland. Regjerende mestere er Irland 
på både dame- og herresiden.

Noe feiring blir det i midlertidig ikke for 
laget før neste uke, da opprykket også 
kan sikres i teorien.

– Det skal ekstremt mye til for at vi 
ikke rykker opp nå, men det blir nok ikke 
noen feiring i kveld allikevel, sier kaptein 
Frode Lafton.

Hønefossupporteren, Geir Farstad, 
mener klubben må tenke annerledes før 
neste sesong, enn det de gjorde for to år 
siden.

– I fjor kjøpte investor Aage Thoresen 
spillere som treneren vår ikke ønsket og 
som ikke passet inn i laget. I år må tre-
nerne være mer bevisst på hvem som 
skal inn og ut av klubben, og de må ikke 
overkjøres av Thoresen.

Han tror også klubben vil gjøre en be-
dre figur neste år, i motsetning til forrige 
gang de var oppe.

– Jeg tror vi skal klare å holde oss 
denne gangen. Vi har unge spillere som 
holder høy klasse, og sammen med de 
litt mer rutinerte som for eksempel, Frode 

Lafton og Sigurdsson. Med den spiller-
stallen vi har nå og med et par forsterk-
ninger tror jeg det kan bli en morsom se-
song.

Opprykket kan også gi et løft til byens 
næringsliv og ikke minst sentrumsbutik-
kene mener ordfører i Ringerike, Kjell B. 
Hansen.

– Skal byen få nytte av opprykket 
også utenfor det sportslige må nærings-
livet jobbe mer planmessig denne gan-
gen, enn hva de gjorde ved opprykket for 
to år siden.

– Opprykket vil gi stolthetsfølelse og 
identitet, så ta fram skjerfet og hei på 
Hønefoss også neste år, sier rådmannen 
i Ringerike, Wenche Grinderud, til ring-
blad.no tirsdag.

Også i Sandnes var det full jubel da 
Sandnes Ulf knuste nettopp Løv Ham 
med 6-0, og dermed sikret seg opprykk 
til Tippeligaen. Tidligere Hønefosspiller, 
Kamal Saaliti, scoret hattrick for Sandes 
Ulf i denne kampen.

Oslo Crows deles opp i to 
lag under den norske serien, 
Kenguru Cup 2012. Det blir 
da Oslo vest mot Oslo øst, 
samt at Ås skal spille i denne 
konkurransen.
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Norge slo de først i fotball, deretter slo vi de også i Australsk fotball.

REYKJAVIK: Som de fleste sikkert vet, 
slo Norge Islendingene i EM-kvalifiserin-
gen i fotball i fjor høst. Lørdag 10. sep-
tember 2011 var det nok en gang duket 
for kamp mellom de to landene. Denne 
gang i Australsk Fotball.

Norge hadde tatt turen til Island og 
Reykjavik for å spille sin tredje lands-
kamp gjennom tidene. Fra tidligere har 
de slått både Sverige og Finland. Etter 
helgens seier mot Island er dermed Nor-
ge fortsatt en ubeseiret nasjon i Australsk 
fotball.

Australsk fotball er ikke så utbredt 
i Norge og er en relativt ny idrett her til 
lands. Idretten kan beskrives som en 
blanding av rugby og vanlig fotball. Kam-
pene er delt inn i fire omganger a 20 mi-
nutter og det er 18 spillere på hvert lag, 
samt fire innbyttere. Australsk fotball er 
et raskt og fysisk hardt spill og er en av 
Australias nasjonalidretter.

Jevn start
Norge startet sterkest og etter scoringer 

av Kurt Jansen og Andreas Kristoffer 
Berge tok de tidlig ledelsen. Island ville 
det derimot annerledes og kom sterkt til-
bake. Etter de to første omgangen skilte 
det dermed kun et mål mellom de to na-
sjonene.

I tredje og fjerde omgang tok Norge, 
anført av danske René Damborg Jensen 
grep og økte stadig ledelsen.  Da dom-
meren blåste av kampen kunne de nor-
ske spillerne juble for en nokså komfor-
tabel seier. Norge vant kampen med 61 
poeng mot Islands 28.

Det norske landslaget besto av ti Aust-
ralinere, syv nordmenn og en danske. Is-
land derimot spilte med kun Islendinger 
på laget. Det er veldig imponerende at Is-
lendingene har klart å få med så mange 
islandske spillere, spesielt med tanke på 
antall innbyggere i landet.

Norge håper også at de en dag kan 
stille et helnorskt landslag og har som 
mål å komme seg til VM i Australia 2014.

Kjendis på laget

Henrik Elvestad fra Golden Goal var 
også med på denne kampen. Han scorte 
kampens siste mål og hadde en rekke 
innvolveringer i løpet av kampen. Deler 
fra kampen vil også kunne sees på Gol-
den Goal utover høsten.

– Det var mer spillbart enn jeg for-
venta og det var ikke så mye stop and 
go som du ser i Amerikansk fotball. Jeg 
følte selv at jeg ikke var så mye involvert 
i spillet og at det knyttet seg når jeg fikk 
ballen, men mål fikk jeg jo ihvertfall da, 
uttalte Elvestad etter kampen.

E-cup
Den 8. Oktober går E-cup av stabelen 
i Belfast, Nord-Irland. Her skal Andreas 
Kristoffer Berge delta som den første 
norske spilleren noensinne. 

Han skal her spille for Iceland Ra-
vens.

– Jeg gleder meg sykt og håper på å 
score et par mål. Jeg håper også at vi 
kan avansere fra gruppespillet og målet 
er vel en topp ti plassering, uttaler Berge.

Tekst: Andreas Kristoffer Berge

Norsk seier på Island

God stemning: Til tross for resultatet var det god stemning mellom lagene etter kampen. 
Foto: Juliane Kravik

Kampfakta:
Iceland Ravens

 vs. Norway Trolls:
4.4.28 – 9.7.61

Toppscorer:
Kurt Jansen (Norge)

(2.3.15)
Banens beste:

René Damborg Jensen (Norge)

KARLSTAD: 200 mot 25 sto det på poen-
garket da kampen ble blåst av lørdag 24. 
september 2011.

Oslo kom til Karlstad ubeseiret og kla-
re for å vinne serien. Det skulle opprinne-
lig vært spilt tre kamper, to for vært lag. 
Oslo mot Karlstad, Oslo mot Gøteborg og 
Karlstad mot Gøteborg. Gøteborg måtte 
dessverre trekke seg fra kampene, noe 
som betydde at Oslo allerede før kampen 
mot Karlstad hadde vunnet serien.

Det betydde imidlertidig ikke at Oslo 

skulle slappe av i det som var årets siste 
kamp for det norske laget. Oslo gikk ut i 
hundre og ledet hele 57 poeng til 2 etter 
første omgangen.

I andre kom Karlstad mer med og fikk 
en av sine to scoringer i denne omgan-
gen. I tredje omgang kom Oslo derimot 
kraftig tilbake og sørget for nye 57 po-
eng, mens Karlstad ikke klarte å få inn et 
eneste poeng. 

Siste og fjerde omgangen fortsatte 
Oslo presset, men Karlstad klarte å få inn 

Tekst: Andreas Kristoffer Berge

Oslo Crows seriemestere

Glade: Oslo Crows er glade seriemesterne i AFL Sweden West etter en overbe-
visende seier

Oslo Crows slo Karlstad Eagles overlegent i årets 
siste seriekamp. Og vant med det Sweden west 
league.

en ny scoring, samt noen poeng.
Det betyr dermed at Oslo Crows gikk 
ubeseiret gjennom sesongen og er de 
nye mesterne av AFL Sweden West 
2011. 

Andreas Kristoffer Berge, som går 
under kallenavnet Andy ble kampens og 

ligaens toppscorer etter sine syv mål.
Unggutten fra Oslo er nå klar for Euro-

Cup i Belfast som holdes lørdag 8. okto-
ber.
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Fredag 30. desember gikk cupfinalene i hånd-
ball av stabelen i Oslo Spektrum. Fire kamper. 
To juniorfinaler og to seniorfinaler. Gullet havnet 
hos Stabæk og Bækkelaget for juniorer, mens 
Larvik og Haslum tok seniorgull.

OSLO: Først ut var Stabæk mot Bæk-
kelaget. Det skulle ikke gå lang tid før 
Stabæk skulle innfri favorittstempelet 
sitt. Til pause ledet de hele 20-11 og 
finalen var i praksis avgjort allerede 
halvveis. Når Stabæk da økte på ut-
over i andre omgang var mye gjort 
og Stabæk kunne til slutt juble for sitt 
tiende juniorgull. Hele 37-21 ble slutt-
resultatet i Stabæks favør.

– Det var jo dette vi håpet på, sier 
Stine Bredal Oftedal etter kampen.

Om sitt eget lags innsatts levner 
hun ingen tvil.

– Uansett hvem som er utpå der, 
så drar vi bare ifra. Utrolig bra jobbet 
av alle jentene.

Det var derimot en spiller på Bæk-
kelaget som kunne smykke seg med 
toppscorertittelen etter hele ti scorin-
ger. Kristine Breistøl, som også ble 
Bækkelagets beste spiller. 

En annen som utmerket seg i 
dagens kamp var Stines lillesøster 
Hanna Bredal Oftedal. Hun fikk beste-
mannsprisen på Stabæk etter sine syv 
scoringer. En mer enn Stine.

Juniorgull til Bækkelaget
Kamp to ut var herrenes juniorfinale, 
der Bodø og Bækkelaget møttes til 
dyst. Det var en jevn start, men halv-
veis hadde Bækkelaget distansert 
Bodø og ledet 18-12. Etter hvilen klar-
te aldri Bodø å ta igjen Bækkelagets 
forsprang, og dermed kunne Bække-
laget smykke seg med tidenes andre 
NM-gull på juniorsiden for herrer. 33-
28 endte det til slutt.

– Det var litt mer rotete enn jeg 
hadde håpet på, men vi har en kjem-
pegod bakrekke som også spiller fast 
i 1. divisjon, sier Bækkelagets trener, 
Terje Gulbrandsen etter kampen.

Han sier videre at han synes de har 
mer å gå på.

– Vi var ikke på toppnivået vårt, 
men gjennomførte en bra kamp allike-
vel.

Banens soleklart beste spiller og 
toppscorer med hele 15 mål var Stian 
Brevik. Mens Vetle Eck Aga ble Bodø’s 
beste spiller med sine seks mål

Nytt gull til Larvik
Tredje kamp for dagen var Larvik mot 

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

Larvik med nytt

Jubel: Larvikjentene jubler for NM-gullet

Larvik vant søndag 11. mars 32-25. Samtidig vant 
Itxako 24-21 over Midtjylland. Dermed er Larvik i 
semifinalen i Champions League.

LARVIK: Larvik hadde kniven på strupen 
foran oppgjøret mot Györ hjemme i Lar-
vik Arena. De måtte vinne kampen, sam-
tidig som Midtjylland måtte avgi poeng 
borte mot Itxako.

Kampen i et utsolgt Larvik Arena end-
te med 32-25-seier til Vestfoldjentene. 
Det var jevnt til pause, men i andre om-
gang dro Larvik stadig ifra og vant til slutt 
med syv mål. Hele 3144 tilskuere fikk 
være vitne til storseieren og Kurtovics ju-
bileumsmål.

Måtte vente
Dermed ventet et par timer på pineben-
ken for Larvik. Kampen mellom Itxako og 
Midtjylland startet først litt over syv. 

En kamp Larvik-spillerne så sammen 
på storskjerm. Men etter kampen var det 
gjort. Itxako vant 24-21, og Larvik er der-
med i semifinalen i Champions League.

– Deilig! Semi i CL. ILOVE Itxako, 
skriver Kurtovic på sin twitter-konto lør-

dag kveld.
– En perfekt lørdag, skriver hun vi-

dere.
Pernille Wibe var også en av Lar-

viksjentene som viste glede på twitter.
– Jaaaa!!!!! Helt vilt! Er speechless :D 

, skriver hun.
Assistentrener for Larvik, Tor Odvar 

Moen var også glad etter at semifinalen 
var sikret.

– Jeg rett og slett dauer! Superlørdag. 
Seriøst imponert over egne og vanvit-
tig ydmyk overfor Itxako! Hvilken moral! 
Gracias, skriver han på twitter

Også kommentator for TV2, Harald 
Bredeli takker spanjolene for hjelpen.

– Fair play prisen i år går til Itxako 
som slo FC Midtjylland uten å ha “noe” å 
spille for. Dermed er Larvik i semif. i CL. 
Gigabra !, skriver han på twitter.

Dårlig fair play
Til tross for at Larvik sikret seg semifina-

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

Larvik videre i Champions League

Gulljenter: Amanda Kurtovic og Linn Jørum Sulland under NM-
finalen i desember.

Stabæk i damenes seniorfinale. Her var det 
aldri noen tvil om hvem som skulle ta seie-
ren hjem. Larvik styrte kampen slik de ville 
og gikk til pause med 18-6. I andre omgang 
fortsatte de å kjøre på, noe som endte i en 
37-13 seier til slutt.

– Vi spiller godt sammen, og vi kjenner 
hverandre ut og inn. Vi har et veldig godt 
samhold i laget. Ja, vi er som en liten fa-
milie, sier Amanda Kurtovic etter kampen.

Nå skal de slappes av litt, før jentene 
gjør seg klar til banketten.

– Skal man vinne gull må man vinne 
banketten også, sier Kurtovic.

Kampens toppscorer var Linn Jørum 
Sulland, som satte inn hele ni mål. Banens 

beste derimot var Cecilie Leganger som 
vier at hun fortsatt har et høyt toppnivå på 
keeperspillet sitt. Stabæks beste spiller 
derimot ble Karoline Næss, med sine fire 
scoringer.

Haslum forsvarte tittelen
Herrenes finale var sist ut på programmet 
i Oslo Spektrum. Regjerende mester Has-
lum møtte Drammen til det som var en jevn 
kamp frem til pause. Haslum ledet 18-14. 
Etter hvilen så de seg aldri tilbake og vant 
til slutt 38-28. De regjerende mestere for-
svarte dermed tittelen, og kan juble for sitt 
tredje gull i historien.

lebilletten likte ikke jentene at de måtte 
vente to timer før de kunne juble.

– Det er ikke fair play at avgjørende 
kamper spilles til forskjellige tidspunkter, 
sier Leganger til VG Nett.

– Det er trist at reglementet ikke setter 
en stopper for dette. Jeg synes det blir 
for kommersielt at TV skal bestemme når 
kampene skal gå, sier hun videre.

Heller ikke Amanda Kurtovic liker 
at skjebnen er lagt i andres hender på 

grunn av et senere kampstart.
– Helt elendig at det skal være slik, 

sier Kurtovic til VG Nett.
Nå venter Buducnost Podgorcia fra 

Montenegro i semifinalen. Andreplassen 
i gruppen gjør at Larvik får hjemmekamp 
først. En kamp som spilles i begynnelsen 
av april.

NM-gull
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Tine Stange skadet seg 
alvorig i tirsdagens 
kamp der Larvik vant 29-
23 borte mot Njård.

OSLO: – Jeg krysser fingrene for at det 
ikke er et ødelagt korsbånd. Da vil i så fall 
resten av sesongen være over for Stan-
ge, sier Larviks trener, Ole Gustav Gjek-
stad til Østlandsposten etter kampen.

Midtveis i andre periode skadet Lar-
viks Tine Stange seg. Hun tok sats, fikk 
en vridning i kneet og fallt om med hen-
dene rundt kneet. Skrikene fra den 25 år 
gamle bakspilleren satte en støkk i de 
drøyt 300 tilskuerne.

– Det var utrolig nervepirrende å sitte 
på tribunen å se på. Jeg fikk nesten litt 
vondt inni meg på hennes vegne, sier en 
av Njård sine supportere, Anne Guro Hol-
tet etter kampen.

Det var usikkert om hva skaden inne-
bar direkte etter kampen, men torsdag 
formiddag kom pressemeldingen fra Lar-
vik håndballklubb.

– Det er snakk om en alvorlig vrid-
ningsskade i 
høyre kne. Omfang av skaden er ennå 
ikke utredet, men eneste konklusjonen vi 
foreløpig kan komme med er at båndap-
paratet i kneet er skadd.

En endelig redegjørelse på hvor al-
vorlig skaden er vil forhåpentlig være klar 

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

Seier med bismak

I aksjon: Kurtovic i aksjon under kampen mot Njård

LARVIK: Onsdag 29. februar vant Larvik  37-21 borte mot Stabæk. Samtidig tapte 
Byåsen 26-27 hjemme mot Storhamar. Det betyr at Larvik er seriemestere tre runder 
før slutt. Samtidig som de tar “The Double”.

Larvik vant til slutt alle sine 22 kamper i serien, og blir seriemester for 14. gang. 
For åttende gang på rad.

Byåsen tok sølvet, mens Storhamar endte opp med bronse. I bunnen var det 
Njård og Fredrikstad som rykket ned, mens Sola må spille kvalifisering.

LARVIK: Amanda Kurtovic fikk æren av å score mål nummer 25.000 i Larvik hånd-
ballklubbs historie. Det på en fantastisk måte.

Kurtovic finter av en spiller før hun drar til med et underarmsskudd som limes 
oppe i vinkelen. Mål nummer 25.000 i Larviks historie var et faktum. Totalt fem mål 
signerte Kurtovic seg for og ble samtidig kåret til banens beste spiller.

Målet kom hjemme mot Gyõr i siste gruppespillkamp i Champions League den 11. 
mars 2012.

Larvik vant serien Kurtovic fikk æren

før helgen, melder Larvik.
Stange røk i høst et leddbånd i tom-

melen, noe som gjorde at hun mistet 
VM. Nå kan resten av sesongen være 
ødelagt, og desto verre, muligheten for 
å kjempe seg inn i Norges OL-tropp til 
sommeren.

Njård spilte bra
– Vi bestemte oss for å gå inn i kampen å 
gjøre det vi kunne. I tillegg tørr vi å skyte 
fra langt hold, og scorer på skuddene i 
tillegg, sier Njårds beste spiller, Ingvild 
Flovik etter kampen.

Njård ligger sist på tabellen og har 
kun vunnet en kamp i årets liga, mens 

Larvik har vært dominerende og har ikke 
tapt en seriekamp siden bortekampen 
mot Nordstrand (28-22) i 2001. I år har 
laget vunnet alle sine kamper og leder 
serien.

Statistikken på forhånd var klar. Det 
skulle bli en enkel kamp for gjestene fra 
Vestfold. Njård viste derimot ingen frykt 
og gikk til pause kun tre mål bak. Det til 
stor applaus fra hjemmepublikummet.

Linn Kristin Riegelhuth Koren ble kå-
ret til Larviks beste spiller. Hele ti mål no-
terte hun seg for.

– Jeg skyter godt i dag og nesten alt 
går inn, sier hun etter kampen.

– Det var en typisk kjempe- og kri-

gekamp. Njård spilte godt, men vi vant i 
hvert fall, sier hun videre.

Seier på dårlig dag
En som derimot ikke var fornøyd med 
kampen var Larviks Amanda Kurtovic.

– Vi har hatt noen hakkete kamper nå, 
hvor det tar litt tid før vi kommer i gang, 
sier hun etter kampen.

Fredag skal Larvik ut i mesterligaspill 
mot Midtjylland. Og de håpet å ta med 
seg litt godfølelse fra denne kampen.

– Vi sitter ikke akkurat igjen med så 
mye positivt etter denne kampen, så på 
fredag må vi opp noen hakk. Da får vi 
spille for Tine Stange, sier Kurtovic.

Larvik vant samtlige kamper i Postenligaen og 
kunne smykke seg med sitt 14. seriegull

Amanda Kurtovic scoret Larviks 25.000 mål i histo-
rien.

Seriemestre: Larvikjentene kunne juble for sin andre triumf i år. Her 
fra da de vant NM tidligere i sesongen. Foto: Andreas Kristoffer Berge

Jubileum: Kurtovic satte inn Larviks jubileumsmål. Her fra en kamp 
mot Njård tidligere i sesongen. Foto: Andreas Kristoffer Berge
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Onsdag 21. februar 
bekreftet Viborg i en 
pressemelding på sine 
hjemmesider at Amanda 
Kurtovic går til den dan-
ske storklubben.

LARVIK/VIBORG: Årets sesong bzhen-
nes siste sesong i Larvik og norsk hånd-
ball. Nå venter altså Danmark og Vi-
borg. Klubben vant forøvrig Champions 
League i 2006, 2009 og 2010. I årets 
mesterliga røk de derimot ut mot nettopp 
Larvik som Kurtovic vant Champions Le-
ague med i 2011.

Hun har nå signert en toårskontrakt, 
gjeldende fra 1. juli i år.

Amanda Kurtovic spiller med like stor 
kompetanse og autoritet på høyre kant 
og høyre bakspillerposisjon. Hun har 
gjennom de siste par årene været regnet 
som en av verdens største talenter, heter 
det i pressemeldingen.

– I og med at vi har kjent til Cristina 
Varzarus overveielser om å reise hjem 
en stund, har vi også hatt tid til å finne 
den helt riktige erstatteren til troppen vår. 
Den har vi funnet i Amanda Kurtovic, som 
passer perfekt i forhold til de ønsker som 
vi har hatt, sier Viborgs sportssjef, Su-
sanne Munk Wilbek i pressemeldingen.

– Amanda er en aggressiv og fande-
nivoldsk 
spiller som spiller med stor kraft, energi 
og utstråling fremover på banen, og som 
også har en vilje til å lære og utvikle spil-
let sitt videre, sier hun videre.

Stort talent
Kurtovic, regnes som et av verdens stør-
ste håndballtalenter. Hun kan spille både 
høyre kant og høyre bakspiller.

– Med overgangen til Viborg HK tar 
jeg et stort skritt videre i karrieren min. 
Jeg tar sikte på å utvikle meg så mye 
som mulig, og blant annet bli en mer 
komplett toveisspiller. Jeg håper også at 

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

Kurtovic klar for Viborg

Til Danmark: Amanda Kurtovic er klar for de 
danske serielederne, Viborg.

overgangen kan være med på å utvikle 
meg videre som person, sier Kurtovic i 
pressemeldingen før hun fortsetter:

– Jeg gleder meg til å komme til en 
av Europas aller beste klubber, med fan-
tastiske mennesker både på og utenfor 
banen. Jeg har troen på at vi kan nå langt 
– veldig langt.

– Takk for alle gratulasjoner. Jeg gle-
der meg veldig til nye utfordringer. Men 
det endrer ikke mitt fokus. Alt for Larvik 
ut sesongen, skriver Kurtovic på sin twit-
terprofil. 

Rett inn i troppen?
Hovedtrener for Viborg, Martin Albertsen 
er begeistret for å få inn det norske stor-
talentet.

– Hun er en svært spennende spiller. 
Amanda har allerede vist at hun både i 

Champions League og i landslagssam-
menheng er en spiller på høyeste nivå. 

– Hun kan uten tvil gå rett i troppen 
vår og styrke den, sier han til klubbens 
hjemmeside.

– Der er litt blanding av skandinavisk 
og kroatisk blod i Amanda, noe som fun-
gerer veldig bra på en håndballbane, sier 
han videre.

Ikke noe savn
– Det betyr ikke så mye for oss at vi mis-
ter henne. Vi har uansett en av verdens 
beste høyresider, sa Larviks sporssjef 
og trener Ole Gustav Gjekstad, i januar, 
da det ble klart at Kurtovic ikke forlenger 
med Larvik.

Kurtovic selv ler når hun hører svaret 
til treneren.

– Jeg ser han har uttalt at det å miste 

meg ikke betyr noe. Det er det bare å le 
av. Jeg har prestert godt nok, og vet jeg 
har betydd noe for klubben, sier hun i et 
intervju med dagbladet.no.

Kurtovic ønsker først og fremst å bli 
satset på både i angrep og forsvar. Der-
for har hun nå byttet klubb

– Jeg ønsker å spille begge veier, 
siden det er toveisspillere landslaget vil 
ha. Det sportslige har førsteprioritet, sier 
Kurtovic videre i dagbladets intervju.

– Det er både sportslige og økonomis-
ke grunner til at jeg vil videre. Jeg føler 
jeg har tatt noen steg som håndballspiller 
i det siste. Det er ikke annet for meg å 
gjøre enn gå videre, forklarer Kurtovic i 
et intervjuet med NRK.

Til sluttsier hun også at hun ikke har 
noe imot Larvik, og er veldig glad i alle 
jentene der.

Real Madrid sørget lørdag 21. april for at serien så å 
si er over etter 2-1–seier over Barcelona borte.

Real Madrid vant El Clásico

BARCELONA: Sami Khedira scoret 0-1–
målet etter snaue 17 minutter og sørget 
for en drømmestart for hovedstadslaget.

Barcelona kom derimot sterkt tilbake 
og etter 70 minutter satt Alexis Sánchez 
inn utligningen til 1-1.

Avgjørelsen kom kun tre minutter se-
nere da Cristiano Ronaldo sendte Real 
Madrid i føringen med 2-1. Dette var for 
øvrig hans 42 seriemål denne sesongen.

Fortsatt gjenstår det fire kamper, men 
med en luke på syv poeng skal det vel-
dig mye til for at Barcelona skal kunne ta 
seriegull.

Real Madrid har igjen Sevilla (H), Ath-
letic Bilbao (B), Granada (B) og Mallorca 
(H), mens Barcelona har igjen  Rayo Val-
lecano (B), Malaga (H), Espanyol (H) og 
Real Betis (B).

Tap mot Chelsea borte, tap mot Real Madrid 
hjemme og uavgjort hjemme mot Chelsea er status 
for Barcelona på de siste tre kampene
BARCELONA: Barcelona har i flere år 
vært den store giganten i europeisk fot-
ball, men denne uken sa det stopp for 
catalonierne.

Først tapte de 1-0 borte mot Chelsea 
i den første Champions League semi-
finalen, før de tapte El Clásico 1-2 mot 
Real Madrid hjemme på Camp Nou. Det 
hele toppet seg da Chelsea klarte 2-2 på 
Camp Nou tirsdag 24. april 2012 og gikk 

videre til finalen.
Det betyr at for Barcelonas del er det 

kun den spanske cupen som kan redde 
sesongen. Der spiller de finale mot Athle-
tic Bilbao den 25. mai 2012.

Også scoringsmaskinen Messi har 
slitt den siste uken. Null scoringer på tre 
kamper er hans fasit. mot Chelsea på 
Camp Nou ble det også en straffebom av 
de sjeldne for argentineren.

Barcelona med ”helvetesuke”
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Tilskuerne svikter hovedstaden
Tilskuerne sviktet under 
shockeykampen mel-
lom Vålerenga og Sparta 
søndag 5. februar. De 
siste seks-syv årene har 
interessen gradvis blitt 
lavere og nesten halvert 
på Jordal. Drøyt 1600 
tilskuere hadde tatt turen 
denne kvelden.

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

OSLO/JORDAL: – Det er ikke bare Våle-
renga, men hele hockey-Norge som kan 
berøres av dette. Vi trenger et lag i Oslo 
som trekker mye folk. Da får du også mer 
rikspresse og interesse generelt i landet, 
sier Nilsen.

En av de få tilskuerne søndag kveld 
var Tine Halvorsen, og hun er enig at til-
skuersvikten er et problem i hockeyen.

– Det er utrolig synd at det ikke kom-
mer flere. Spesielt med tanke på at kam-
pene mellom Vålerenga og Sparta er et 
av høydepunktene vi har her, sier hun
.
Sin femte strake
Sparta vant for øvrig 3-4 etter spillefor-
lengelse mot Vålerenga. Dermed tok de 
sin femte strake seier på Jordal.

– Vi var det førende laget når vi spiller 
fem mot fem. Men vi hadde vel kanskje 
fortjent å ta med oss alle tre poengene, 

sier Spartas hovedtrener, Sjur Robert Nil-
sen etter kampen.

Med denne seieren har Sparta vunnet 
tre av tre kamper på Jordal i årets serie. 
I tillegg har de vunnet fem strake borte 
mot Vålerenga.

– Det er kjempeviktig å vinne her i 
dag, både for tabellens skyld, og det er 
viktig å se at vi har et grep om Vålerenga 
på Jordal. Samtidig er det viktig å ta med 
oss godfølelsen inn mot den kommende 
treningsperioden, sier han.

Landslagsopphold
Nå kommer det et spilleopphold da det 
norske landslaget skal spille en turnering 
i Lørenskog. Den vil Sparta bruke godt.

– Vi skal trene en del utholdenhetstre-
ning slik at vi er klare for slutten av se-
songen. Det blir litt ekstra trening, og da 
både på og utenfor isen, sier Nilsen.

Mål: Her setter Brandon Buck inn 1-1 for Sparta.

Få: Ikke mange tilskuere hadde tatt turen til Jordal denne søndagen

Tidenes selvmål
Sparta slo Lillehammer 5-2 hjemme i Amfien lørdag 
10. mars, men det store høydepunktet var da Lille-
hammer sendte pucken i eget mål.

SARPSBORG: Lillehammer tar ut keeper 
idet Sparta har en avventende utvisning. 
Jordan Morrison legger pucken tilbake 
mot backen på blå. Han bommer på puc-
ken og den skrur inn i det tomme buret. 
Phil Osaer fikk kreditert siden han var 
siste Spartaspiller på pucken.

– Det er vel mitt første mål siden 1989 
da jeg spilte løper, sier en lattermild Phil 
Osaer etter kampen.

Målet skapte mye diskusjoner i etter-
kant, men ifølge regel nummer 514 i den 
offisielle regelboka heter det at selvmål 
kan scores under en avventende utvis-
ning.

– Det er uvanlig med selvmålet. Men 
regelen sier det er riktig, så sånt kan skje 
nå i dag, sier Spartas trener, Roger Fors-
berg etter kampen.

Det står nå 2-2 i kamper. Det spilles 
best av syv kamper i kvartfinalen i slutt-
spillet.

Sparta røyk til slutt ut etter å ha tapt 3-4 
i kamper. I semifinalen møtte Lilleham-
mer Stavanger. Her var det Stavanger 
som vant 4-0 i kamper og gikk videre til 
finalen. Der møter dem enten Vålerenga 
eller Lørenskog.

Scoret: Phil Osaer fikk kreditert selvmålet til Lillehammer under kam-
pen mot Lillehammer. Her fra et oppgjør mot Vålerenga tidligere i år.

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

Ishockey-VM starter fredag 04. mai 2012 i Stockholm og Helsingfors. 
Norge møter her Sverige, Russland, Tsjekkia, Tyskland, Latvia,Danmark 
og Italia i gruppespillet.
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Tønsberg sikret opprykket

Tønsberg jublet hemningsløst for opprykk etter 4-3 på straffer mot Frisk torsdag 22. mars. Nå er Vestfold-
laget klart for et historisk debut i Getligaen fra høsten av. 

ASKER: Med seier mot Frisk Asker tors-
dag kveld ville Tønsberg være klar for  
Getligaen neste sesong. Og etter  både 
sudden death og straffer kunne vestfol-
dingene juble hemningsløst etter 4-3-sei-
er.

– På en skala fra en til ti, så var det en 
tier. Det var utrolig deilig. Det er jo dette 
vi har jobbet for i hele år, og endelig har vi 
klart det, sier Tønsbergs keeper, Rasmus 
Knutsen Stenbråten til hockeymagasinet.
no etter kampen. Han ble også kåret til 
Tønsbergs beste spiller.

– Det er helt fantastisk å avgjøre her 
i dag, en kamp før serien er ferdig. Det 
er det nesten ingen som hadde trodd på 
forhånd, sier Tønsbergs trener, Andreas 
Toft.

Stor stemning
Drøyt 250 tilreisende fra Tønsberg kunne 
glede seg over opprykket torsdag kveld.

– Vi føler nesten at vi spiller på hjem-
mebane. Supporterne våre latterliggjør 
jo nesten hjemme supporterne her. Og 
sånn er det nesten hver kamp, sier Sten-
bråten.

– Vi synes de var fantastiske i fjor, 
og trodde det ikke kunne bli bedre. Men 
nå er det faktisk enda bedre, så veit ikke 
hvordan det blir i Getligaen nå. Det er 
godt å gi noe tilbake til dem nå, sier Toft.

Noen stor feiring blir det derimot ikke 
for laget helt ennå.

– Nå skal vi være glade i dag, trene i 
morgen, og gi alt på lørdag mot Comet, 
sier Toft.

– Det blir vel litt allsang i bussen hjem, 
men feiringen tar vi for fullt på lørdag, 
fortsetter han.

Drømmestart for Tønsberg
Tønsberg fikk en drømmestart på kam-
pen borte mot Frisk Asker. 21 sekunder 
ut i kampen setter David Hallström inn 
1-0 for gjestene. Tønsberg setter også 
inn kveldens andre. Kaptein, Henric 
Nordin setter inn 2-0 i overtallsspill et-
ter 12:15. Frisk har den desidert største 
sjansen etter dette. Marius Günther står 
ved bakre stolpe der han får pucken på 
helt åpen kasse, men skyter utenfor i det 
tomme buret.

I den andre perioden er det Frisk som 
styrer mye av kampen. Og snaut fire mi-
nutter ut i perioden setter Joachim Flaten 
inn 1-2 på en merkelig måte. Han skyter 
himmelhøyt over, men pucken treffer ple-
xiglasset og spretter tilbake i ryggen på 
Rasmus Knutsen Stenbråten i Tønsberg 
målet, og inn i mål.

– Det har aldri skjedd meg før, så var 
litt kjipt at det skjedde i dag, men godt 
at den ikke ble avgjørende til slutt, sier 
Stenbråten.

Frisk fortsetter å kjøre og snaut 15 
minutter ut i perioden sitter den. Mikael 
Dokken setter inn 2-2. Snaut minuttet et-
ter 2-2-scoringen kommer derimot Tøns-
berg tilbake igjen og Patrick Eriksson set-
ter inn 3-2 for gjestene.

I den tredje perioden bølger det mye 
frem og tilbake, men Mikael Dokken 
setter inn 3-3 snaut fire minutter ut i pe-
rioden. Det blir også periodens eneste 
scoring og dermed skal det avgjøres i 
sudden death eller på straffer.

Det er ingen av lagene som scorer i 
sudden og dermed blir det straffer i As-
kerhallen.

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

I straffekonkurransen var det til slutt 
Saxsrud som fikk æren av å sette den 
avgjørende straffen i mål.

– Det var en god følelse. Jeg hadde 
bestemt meg for å sette den i krysset, 
så satt den der og det var greit det, sier 
Christian Saxrud etter kampen.

– Vi hadde trua på at vi skulle ta to el-
ler tre poeng i dag, men sånn det ble så 
var det helt sykt med straffer og alt, sier 
Toft og fortsetter:

– Jeg satte min beste straffe-skytter 
til å ta tredje straffen, så jeg var nesten 
sikker på at han skulle score, noe han 
gjorde. Når det da ble en og en straffe 
satte jeg inn mine to mest rutinerte spil-
lere. Egentlig ikke så bra straffeskyttere, 

og det fungerte jo det.

En kamp igjen
Nå gjenstår kun en kamp igjen av seson-
gen, men til tross for at Tønsberg alle-
rede har sikret opprykket vil de vinne den 
også.

– Vi går for å vinne. Vi har jo vært riva-
ler i to år, og jeg kan tenke meg at de øn-
sker å ta oss, siden de ikke har slått oss 
tidligere i år. Så det er deilig at vi klarte 
det i dag, og ikke måtte dra til Halden å 
ha behov for og vinne, sier Stenbråten.

– Vi har kun tapt en kamp til full tid i 
år, så vi skal vinne den siste kampen i år 
også, avslutter Toft.

Opprykket sikres: Christian Saxrud setter her i seiersstraffen.

Get-ligaen neste år: Tønsberg er klar for opprykk, og jubelen slippes løs.
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Frisk beholder plassenDavid Nyström sendte 
Frisk Asker til himmels i 
sin siste kamp for klub-
ben. Dermed holder de 
seg i Get-ligaen etter å 
ha slått Manglerud 1-0 
borte lørdag 24. mars 
2012.

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

OSLO: De to første periodene endte mål-
løse etter at lagene hadde hver sin pe-
riode. Frisk hadde pucken i mål ved en 
anledning, men det var allerede blåst for 
en utvisning idet skuddet gikk.

I den tredje perioden skulle den deri-
mot sitte. 3:21 ut i perioden slenger Da-
vid Nytröm seg etter pucken og får lirket 
den inn bak Steffen Søberg i Manglerud-
målet. Dermed står det 1-0 til gjestene 
fra Asker. Manglerud tok i sluttminuttene 
ut keeperen, men noen utligning fikk de 
aldri, og Frisk Asker blir å se i Get-ligaen 
også neste sesong.

– Jeg så ikke at pucken gikk inn, men 
det var en herlig følelse at den faktisk gikk 
inn, sier David Nyström til hockeymaga-
sinet.no etter kampen. Nyström spilte for 
øvrig sin siste hockeykamp. Han legger 
nå skøytene på hylla.

Måtte felle en tåre
Frisk Askers assistent-trener, Dag Høy-
em var en glad og rørt mann etter kam-
pen.

– Jeg tror aldri jeg har gråte etter en 
hockeymatch før, så jeg debuterte i dag 
med det, sier han.

Han forteller videre at han er stolt 
over det guttene presterte på isen i dag.

– Det var helt fantastisk. Dette er noe 
av det verste jeg har vært med på. Jeg 
spilte en NM-finale i 2002, men det var 
ikke i nærheten av det som skjer i dag, 
selv om vi vant 1-0 da også, sier Høyem.

– Det beste scenarioet hadde vært 
om vi hadde scoret 30 sekunder før slutt, 
men det ble som det ble og gutta gjorde 
en fantastisk innsats i dag. Og vi gjorde 
akkurat det vi skulle. Totalt sett synes jeg 
at vi også var det beste laget, sier han 
videre.

Han innrømmet også at han måtte 
felle noen tårer i det sluttsignalet gikk.

Enorm støtte fra tribunen
Mange fra Asker hadde tatt turen til Man-
glerudhallen lørdag ettermiddag. Det 
gikk ikke ubemerket hen.

– At så mange stilte opp i dag, handler 
bare om hvor mange som bryr seg om 
Frisk. Og jeg sto med tårer i øynene gjen-
nom nesten hele kampen. Det var godt å 
ha de der og føle at vi nesten spilt hjem-
me, sier Høyem.

Han forteller videre om mange lykke-
ønskninger.

– Anders Bastiansen ringte blant an-
net fra Färjestad og ønsket oss lykke til. 
Han ba meg også bringe det videre til re-
sten av laget. Han var bare en av mange 
som ønsket oss lykke til før kampen.

Frisk er et lag med tradisjoner. Går vi 
tilbake til 2008 så spilte de blant annet 
NM-finale.

– Dit skal vi tilbake, sier Høyem.
Nå er det ferie for laget og byen ven-

ter i kveld.
– Nå skal vi ut å feire i Asker og ingen-

ting skal holdes tilbake. Det fortjener vi 
virkelig nå, sier han videre.

Mangleruds trener, Jarl Eriksen var 
derimot en skuffet mann da hockeyma-
gasinet.no møtte han etter kampen.

– Det her var helt jævlig, men sånn er 
det. Vi burde aldri havna der vi havner i 
dag. Totalt sett er det den første kampen 
her hjemme mot Tønsberg som er en 
katastrofe for oss. Vi eide hele kampen, 
men tapte på straffer til slutt, sier han.

Frisk Asker blir dermed å se i Get-li-
gaen også neste sesong, mens Mangle-
rud Star må ta den sure veien ned til 1. 
divisjon.

Slipper jubelen løs: Frisk kunne juble for fornyet kontrakt i Get-ligaen.

Jubel med fansen: Frisk Asker jubler her sammen med fansen sin som møtte opp i hopetall.

LØRENSKOG: Stavanger Oilers vant 2-1 i den sjette finalekampen fredag 13. 
april 2012. Med seieren vant de også hele sluttspillet med 4-2 i best av syv se-
rien. Dermed har Stavanger i årets sesong vunnet både liga og sluttspill.

Sparta signerte mandag 23. april Patrik Bäärnhielm fra Lillehammer. Bäärnhie-
lm som opprinnelig kommer fra Luleå i Sverige har spilt de siste fem sesongene 
i Lillehammer, men har nå signert en 1-års kontrakt for sarpingene.
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SARPSBORG: – Tramp, tramp, tramp på 
en smurf! Red stars eller beverne som 
dem het før, fansen til hockeylaget Stjer-
nen er færre i antall på Sparta Amfi. Men 
det skal ikke stå på antallet. Lyden er klar, 
de synger av full hals. Denne sangen er 
som skapt for og psyke ut motstanderen, 
Apeberget fra Sarpsborg. Håpet er at 
Sparta skal knuses. 

Det er en solfylt torsdag i Sarpsborg. 
Åtte grader. Den hvite snøen smelter, og 
frem kommer gresset. Grønt og skjønt. 
Ennå er det et par timer igjen til kamp-
start. Lokaloppgjøret mellom Sparta og 
Stjernen skal stå på Sparta Amfi. På 
hjemmebane for noen. I krigssonen for 
andre. Eller som dem sier her, «Hockey-
town» mot «den andre byen». På vei til 
hallen er det ikke mye som minner om 
at nærmere 3000 mennesker skal inn i 
hallen for å se kamp. Stille og rolig kan 
man et par timer før start spasere den 
ti minutters lange turen det tar fra selve 
sentrum. En koselig liten by der det kao-
tiske folkelivet befinner seg innendørs 
på Storbyen kjøpesenter. Vekk fra kaos 
langs hovedveien, og til rolige omgivelser 
– enn så lenge.

Hygge i kafeen
Det er to timer før kampstart. middags-
serveringen åpner i Sparta Amfi. I dag er 
det lapskaus på menyen. Hjemmelaget. 
Lukten pirrer en sulten ishockeytilskuer. 
På Café Pucken kan hvem som helst ta 
turen innom for å få seg en matbit. Ka-
feen er eid av ishockeyklubben Sparta 
Sarpsborg og drives med frivillige ildsje-
ler og på dugnad. Uavhengig om du skal 
på kamp eller ei kan du komme hit for å 
spise. Også spillerne sitter gjerne her for 
å ta en matbit før dyst. Det begynner å 
fylle seg opp. Betjeningen bak disken får 
det travelt.

– Hva skal det være? Spør Reidar 
med et bredt smil, han er en av ildsjelene 
som er med på driften.

– En dagens er du snill, svarer Hanne 
Skoften, en ivrig Spartasupporter. Hun 
forteller at hun spiser middag her foran 
hver hjemmekamp.

– Det er lettvint, god mat og betjenin-
gen er hyggelig. Også treffer jeg resten 
av jentegjengen her før kampen, sier 
hun. I dag har hun ikledd seg Spartas blå 
hjemmedrakt, hvit lue og blå dongeribuk-
ser.

Det svarte håret stikker forsiktig ut på 
sidene av luen.

REPORTASJEN: Lokaloppgjør i
Sparta mot Stjernen. 
Sarpsborg mot Fredrik-
stad. De blå mot de rød. 
Liv og død. Rivalismen 
kunne ikke vært større.

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

– Jeg er fra Opsund her i Sarpsborg. 
Jeg mener det er viktig å vise sin støtte 
til laget både i medgang og motgang. I 
tillegg er det viktig å få et nært forhold til 
klubben og dem som jobber her. Hun set-
ter seg ned i et bord ved vinduet. Ikke et 
hvilket som helst vindu, men vindu ned til 
ungdomshallen. Det er et tilbygg til selve 
Amfien. Her trener for det meste bredde-
lagene. Også sønnen til Skoftet spiller i 
junioravdelingen.

– Jeg liker å sitte ved dette vinduet. 
Da kan jeg se ned på de unge ishock-
eyentusiastene som trener, sier hun med 
et smil som avslører at hun er stolt over 
at sønnen spiller i klubben. Betjeningen 
kommer så med maten. Lapskausen er 
servert i/ser ut som … beskriv! 

– Trenger du noe annet så står det 
vann, pluss salt og pepper der borte, sier 
han og peker bort på et bord like borten-
for.

Signalet går
Inne i garderoben sitter laget til Sparta 
på harde trebenker og forbereder seg til 
kampen. Treneren kjører på med en skik-
kelig «peptalk», og laget syker seg opp 
med hver sin favorittsang. 

Drøyt 40 minutter til kampstart går 
signalet i hallen.

– Nå er det på tide å gå inn i hallen. 
Spillerne kommer på isen for å varme 
opp, sier Skoften. Inne står det allerede 
en god del supportere i blått. Apeberget 
er allerede på plass.

– Vi liker å støtte opp om laget alle-
rede fra de entrer isen under oppvarmin-
gen. Både i medgang og i motgang, sier 
Skoften. Signalet går igjen. Denne gang 
for at kampen skal starte. Hallen er nes-
ten fylt til randen. Kun noen ledige plas-
ser her og der. Totalt er det snaut 3000 
tilskuere i hallen denne torsdagskvelden. 
Alle klare for en festaften av de sjeldne.

– Kom igjen Sparta, kom igjen Sparta, 
kan høres fra Apeberget.

– Kom igjen Stjernen, kom igjen Stjer-
nen, kan derimot høres fra de tilreisende 
fra Fredrikstad. Det er ikke bare på isen 
det skal være kamp. Det er viktig å vinne 
kampen på tribunen også.

Rivalismen til de to lagene går tilbake 
til 1960-tallet. Rivalismen den gang var 
større enn den er i dag. Det går mest ut 
på at lagene er nærmeste naboer og at 
byene vil være bedre enn den andre. Tid-
ligere var det blant annet slagsmål mel-
lom supporterne. Og det var utenkelig at 
en spiller skulle skifte mellom klubbene. 
Nå i dag er dette mer akseptert, men pi-
pekonsert venter fortsatt på den som vel-
ger å gjøre dette.

Tøff sesong
Det går ikke lang tid før Stjernen tar førin-
gen på isen. Da fyker jubelen til taket hos 
bortesupporterne.

– Hermansson, Hermansson, Her-
mansson, kun en Hermansson, runger i 
hallen.

Sparta har hatt en tøff sesong. Etter å 

ha vunnet både liga og sluttspill i fjor, så 
ligger de helt nede på femte i årets serie-
spill. Men Stjernen har dem ikke tapt mot 
siden 2010, så optimismen rår, til tross 
for tre strake tap i serien. De åtte beste i 
seriespillet går videre til et sluttspill med 
kvartfinaler, semifinaler og finaler. I fina-
len kåres det til slutt en Norgesmester.

– Det blir en hard kamp i kvartfinalen. 
Vi må kjempe hardt og godt mot et av de 
fire beste lagene. Så vi håper på like stor 
publikumsoppslutning som i dag. Da kan 
vi lage et helvetes liv, sier Spartas trener, 
Roger Forsberg.

En annen entusiastisk Spartasuppor-
ter er Harald Flateby.

– I serien har vi ikke mye sjans i år. 
Det blir femte eller sjette, men i sluttspil-
let skal vi gjøre det bedre, sier Flateby, 
en annen av Spartas supportere. Han 
står med armene i været under kampen. 
I den store hockeydrakta blir han nesten 
slukt.

– Vi går for seier både på is og tribu-
ne, sier Flateby. Han er en av dem som 
roper høyest under kampropene. Det 
ropes etter utvisninger, skudd og mer til, 
men dommeren lar seg ikke påvirke av 
supporterne.

– Jeg tror det er ekstra vanskelig å 
dømme kamper som har et sånt tribune-
liv som det er i dag. Han må ikke bry seg 
om hva vi supportere mener, men heller 
luke oss ut og konsentrere seg om sin 
egen arbeidsoppgave, sier Flateby. Det 
smeller igjen. 2-0 til bortelaget. Nå sen-

Jubel: Stjernenfansen kunne juble over seier mot erkerivalen, Sparta.
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kes plutselig optimismen blant hjemme-
fansen. Men så smeller det andre veien. 
Sparta reduserer og de ser håpet i enden 
av tunellen.
– Nå tar vi dem, kom igjen Sparta, brøler 
Flatby.

I den andre perioden smeller Stjernen 
inn to raske mål. Alle tror det er over.

– Jeg tror ikke mine egne øyne. Vi le-
der 4-1 i «Hockeytown». 4-1, mine damer 
og herrer, roper Christian Brevik. Han 
kommenterer kampen for Radio Prime 
Fredrikstad. Brevik er kjent for å være 
stor i kjeften. På Facebook skrev han i 
fjor at hvis Sarpsborg klarte å ta poeng 
på Fredrikstad Stadion, skulle han jobbe 
gratis som materialforvalter for A-laget til 
sarpingene i en hel uke.Kampen endte 
1-1 og Brevik måtte bite i det sure eplet.

Dansende og hoppende. Skrikende 
av glede. Aldri har det vært høyere ju-
belrop fra et tilreisende lag i Sparta Amfi. 
Hadde vi hatt en desibelmåler i hallen, 
ville den nærmest sprengt i filler.

Like før perioden er over reduserer 
Sparta nok en gang, men det demper 
derimot ikke gleden hos gutta fra Fred-
rikstad.

– Hvor er de blå? Hvor er de blå? 
Synger fansen til Stjernen.

Enormt press
I den siste perioden setter Sparta inn et 
enormt press, men sliter med uttellingen. 
Mot slutten av kampen tar dem også 
ut keeperen sin. Det for å få en ekstra 

utespiller. Göran Hermansson snapper 
pucken for Stjernen og setter fart langs 
vantet. Skyter. «Pling». Skuddet går i 
stolpen og en lettelse brer seg gjennom 
Apeberget.

– Puh, der kunne de avgjort, sier Fla-
teby mens han puster lettet ut.

Sparta får til slutt en redusering til øre-
durende jubel. Kapteinen Jonas Solberg 
Andersen smeller til med et slagskudd 
fra blå. Og limer skuddet oppe i vinke-
len. Andersen har tidligere vært innkalt 
til landslaget, men da han meldte forfall 
grunnet familien, ble landslagssjef, Roy 
Johansen sur og har nektet å kalle han 
inn igjen. Det til tross for flere gode se-
songer hos sarpingene.

Det blir med det ene målet, og Stjer-
nen kan juble for en 4-3-seier.

– Ja, vi har vunnet. Vi har vunnet i 
Sarpsborg, roper en entusiastisk Brevik. 
Han river av seg head settet og løper ned 
mot isen. Utpå og jubler med resten av 
laget.

Spillerne hopper rundt på isen, inn i 
vantet og jubler med fansen. De jubler 
som om dem skulle ha vunnet hele li-
gaen.

– Tramp, tramp, tramp på en smurf, 
runger i hallen. Fansen blir stående i lang 
tid mens de hyller spillerne sine. Spar-
tafansen på sin side forlater hallen fort. 
Fem minutter etter kampslutt er det tomt. 
Kun de tilreisende som er igjen i hallen.

– For et trykk
Etter kampen skryter Robert Forsberg 

av trykket i hallen.

– Det er lenge siden det har vært 
sånn i Amfien. Sist jeg opplevde lignende 
stemning må ha vært helt tilbake til da vi 
vant sluttspillet i fjor, sier han.

– Det er bare synd vi ikke klarer å ta 
seieren. Vi skuffer jo supporterne en del 
når vi ikke slår Stjernen, legger han til. 
Hanne Skoften ser utmattet ut der hun 
står etter kampen. Stemmen er heller 
ikke helt intakt lenger.  Hun synes det er 
synd med resultatet, men at tribunelivet 
var bra.

– Jeg har aldri vært med på maken. 
Tre timer står vi på siden. Synger, danser 
og roper. Fantastisk stemning, sier hun.

– Skulle gjerne sett at vi vant også, 
men vi tar dem neste gang legger hun 
til, før hun vandrer nedover mot sentrum 
igjen.

Mål: Stjernen scoret fire mål. Her fra en tidligere kamp mellom lagene.

Optimisme: Spartafansen var optimister i forkant av kampen, men måtte gå hjem skuffet.

«Hockeytown»: Sparta mot Stjernen
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PORTRETTET: Erling Knudtzon

Kombinerer toppidrett 
og studier

Erling Knudtzon (22) 
spiller fotball på topp-
nivå i Lillestrøm, samti-
dig studerer han økono-
mi og administrasjon 
ved BI i Oslo.
Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

OSLO: Det er tungt å studere ved siden 
av toppidretten, men det er absolutt mu-
lig, sier Knudtzon.

Knudtzon trener en økt daglig og går 
på skolen to kvelder i uken.  Mens andre 
elever tar fem fag, tar han kun to. Under 
sesongoppkjøringen er det derimot litt 
tyngre.

– Under oppkjøringen har vi to tre-
ningsøkter per dag. Deretter er det skole 
resten av kvelden, så dagene går i ett. 
Ofte har jeg ikke har lyst til å gå på skolen 
etter harde treninger. 

Han tenker ikke mye på skolen når 
det er lange fotballsamlinger. Da er det 
andre ting som står i fokus.

– På reiser er det stort sett fotballen 
og det sosiale som er viktigst. Jeg tar 
sjeldent med meg bøkene mine, så jeg 
får ikke gjort mye skole. Da blir det mye å 
ta igjen når jeg kommer hjem. 

Knudtzon bestemte seg for å fortsette 
studiene en god stund før videregående 
var ferdig. Han ville ikke ta noe friår, men 
heller starte rett på.

– Selvfølgelig fristet det litt, men had-
de jeg tatt et friår, så ville det blitt vans-
kelig og begynne med studier igjen. Ved 
å gå rett fra videregående fikk jeg en litt 
mykere overgang, sier han.

Han mener det er godt å ha en utdan-
ning å støtte seg på i tilfelle karrieren ikke 
går som planlagt.

– Jeg føler det å ha en utdanning gjør 
det tryggere. Da har jeg noe å stå på hvis 
jeg for eksempel skulle blitt skadet. Det 
er ikke sikkert jeg kan leve av fotballen 
resten av livet.

Studenthverdagen blir derimot ikke 
som hos studenter flest.

– Jeg savner et skikkelig studentmil-
jø. Siden jeg går kveldsskole er det ikke 
mange på min egen alder, men nesten 
bare eldre. Tid til venner finner jeg alltids, 
men festingen uteblir da det er strenge 
regler på dette innad i fotballen, sier 
Knudtzon.

Hadde det ikke vært for fotballkarrie-
ren ville Knudtzon nå vært utdannet in-
geniør.

– Jeg er veldig glad i matte, så jeg 
hadde lyst til å bli ingeniør. Men siden 
fotballen har første prioritering hos meg, 
nøyde jeg meg med å starte med bache-

lor i økonomi og administrasjon.
I toppfotballen er det ikke lagt opp til 

studier, og treningen foregår stort sett 
på dagtid hver eneste dag. Da er det fint 
med hjelp.

– Du får mange råd fra Olympiatop-
pen, og du kan enkelt finne deltidsstudier 
som passer inn med treningsprogrammet 
ditt, sier Knudtzon.

Olympiatoppen gir deg en egen stu-
dieveileder som finner det beste alterna-
tivet for deg. Som deltidsstudent kan du 
også sette sammen din egen timeplan, 
slik at det passer inn med resten av hver-

dagen.
Det er derimot lettere å sette opp et 

studieløp hvis du driver med individuell 
idrett, enn hvis du driver med lagidrett.

– I lagidrett må du tilpasse studiene 
etter treningstidene, mens i individuelle 
idretter kan du heller tilpasse treningen 
etter skoletidene, sier Knudtzon.

Det tar ekstra lang tid å fullføre en ba-
chelor på deltid. Knudtzon har nå brukt 
fire år på å gjennomføre halve graden. 
Normalt tar dette halvannet år.

– Det går sakte, men sikkert. Ferdig 
skal jeg bli til slutt i hvert fall.

Dette er en toppidrettsutøver:

* Idrett som hovedbeskjeftigelse

* Kan trene med de beste i verden

* Presterer på internasjonalt toppnivå

* Er godkjent av Olympiatoppen

* Mer informasjon:
 www.olympiatoppen.no

Knudtzon: – Jeg finner tid til å lese litt innimellom, men jeg har aldri droppet en trening til fordel for 
skolen
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Bergensbanen – minutt 
for minutt var hovedin-
spirasjonen til Johannes 
Joners nye forestilling, 
Oslotrikken – minutt for 
minutt for minutt.

Tekst og Foto:
Andreas Kristoffer 
Berge

Oslotrikken kommer på teater

OSLO: – Jeg ble fasinert av at folk kunne 
sitte ned å se på en togtur fra Bergen til 
Oslo. Det viser at du kanskje ikke har så 
dårlig tid som det virker som. Da Hurtig-
ruten – minutt for minutt også kom, var 
jeg overbevist, sier Johannes Joner, som 
i tospann med Karsten Fullu har utviklet 
stykket.

Når Joner lager teater tror han at du 
må lage noe som du selv ville sett på. I til-
legg er teateret nøye på at stykkene skal 
ha noe med Oslo å gjøre.

– Jeg vurderte også t-banen, men si-
den den går under jorden, får du ikke sett 
så mye. Oslotrikken er pulsen i Oslo og 
på en måte vår tids møteplass. Oslo Pi-
azzaer, sier Joner.

Blander film og teater.
Joner vil i bakgrunnen ha tre lerret som 
viser utsikten fra trikken etter hvert som 
den kjører igjennom Oslo.

– Vi setter oss i teatersalen og blir 
med på en guidet tur gjennom Oslo, som 
utvikler seg til å bli en historie mellom de 
menneskene vi treffer og det livet som 
finnes i Oslo.

Det har heller aldri vært gjort noe lig-
nende før. Jernbanefilmer har alltid vært 
veldig populært.

– Jeg liker å gjøre noe som ikke er 
gjort før. Jeg har ikke hørt det er laget 
noe lignende andre steder, så dette blir 
på en måte en verdenspremiere, sier Jo-
ner.

Turen vil gå fra ytterste drabantby, 
Søndre Nordstrand med utsikt over hele 
byen. Ned til sentrum og videre opp vest-
kanten før den kommer til Majorstuen. 
Der endrer den linje og går ned til råd-
huset.

– Linjen jeg har valgt er ganske visu-
ell og får med seg det meste av byen. Du 
skal få en følelse av å reise hele turen. 
Også vil det skje ting underveis. Det blir 
hyggelig, morsomt, spennende, trist og 
rørende. Ja, egentlig litt av alt, sier Joner

Trikken hyggeligere enn t-banen.
– Jeg tar trikken daglig. Jeg kunne 

nok brukt kortere tid med t-banen, men 
det er så mye hyggeligere med trikken. 
Du har en finere utsikt og det er litt lysere 
i grunn, sier Christian Steiner, en daglig 
bruker av Oslotrikken.

At trikken nå kommer på teater synes 
han høres spennende ut.

– Kult, jeg hadde ingen anelse om 
det, men det er jo utrolig morsomt.

Oslotrikken – minutt for minutt for mi-
nutt har premiere 22. mars på Oslo Nye 
Centralteatret, og blant skuespillerne er 
Anders Hatlo, Geir Kvarme og Kari Ann 
Grønsund.
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REISELYST: PARIS
Et velkjent reisemål er først ut i AKB News reises-
palte. Nemlig kjærlighetenes by, Paris.

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge

Paris, Frankrikes hovedstad ligger ved 
elven Seinen nord i landet. Byen deles 
opp i 20 arrondissementer eller bydeler. 
Innenfor her finnes det over to millioner 
innbyggere, men tar man med alle for-
stedene får du et folketall på rundt tolv 
millioner.

Det er få steder i verden som har flere 
turister årlig enn Paris, og grunnen er 
ikke vanskelig å forstå. Det er en fasci-
nerende verdensmetropol, som byr på en 
stemning som gjør byen lett å falle for. 
Sjarmerende fortausrestauranter som 
ligger langs de mange boulevardene, det 
stimulerende kafélivet, byens mange se-
verdigheter og museer med mye interes-
sant kunst, et pulserende folkeliv, og mer 
til, gjør byen til et av de fremste alternati-
vene for en storbyreise.

Lunsj:
La Mère Catherine er en koselig og po-
pulær restaurant like ved Sacrè Coeur. 
Det er litt stive priser der kanskje, men 
maten er utrolig god. Du har et vidt spek-
ter å velge mellom fra pasta, pizza, kjøtt, 
fisk eller bare en liten salat. Ta deg et 
glass med fransk vin med pasta eller noe 
til. Og prøv Crème brûlée-en deres. Den 
er himmelsk.

Kulturaktivitet:
Du har masse kulturaktiviteter å velge 
mellom. Notre Dame, Luxembourgpalas-
set, Eiffeltårnet, Versailles, Sacre Coeur, 
Triumfbuen, Champs-Elysées og Lati-
nerkvarteret som noen av dem kjente 
stedene. Eiffeltårnet er vel det som må 
besøkes når du er i Paris. Du kan ikke 
dra hit uten en liten visitt hit. Her kan det 
være lang kø, men de har flere inngan-
ger til tårnet. Om du ønsker å droppe den 
lange køen, kan du spandere tre-fire euro 
ekstra og få heisen opp til andre nivå.

Av museer har du blant annet Musée 
d’Orsay, Musée de l’Armée i Invalidedo-
men og Pompidousenteret. I tillegg til det 
verdenskjente Louvre museet. Louvre er 
utrolig stort og du må bruke lang tid for å 
få sett alt. Pass på og ikke gå deg bort, 
så husk å ta med deg et kart eller følg 
med på skiltingen.

Jeg vil også anbefale en tur i Pompi-
dousenteret. Fra toppen har du en nyde-
lig utsikt over hele byen, det fra alle kan-
ter. I tillegg er det et museum der med 
malerier og skulpturer fra land og strand. 
Mest nymoderne kunst, men også inn-
slag av eldre ting. Edward Munch sine 
malerier har blant annet vært utstilt her.

Middag:
Det finnes flust av middagsmuligheter 
her. Italiensk, fransk, spansk, ameri-
kansk, engelsk og mye mer. Men et sted 
jeg vil anbefale er Happy Days Diner. Det 
er en amerikanskbasert restaurant som 
finnes flere steder i byen. Her kan du få 

burger, pizza, bagel med mer. I tillegg har 
de fantastiske milkshaker. Kan anbefales 
å bare gå inn for en milkshake.

Kult sted å dra ut:
Jeg vil trekke frem et sted kalt Café Oz. 
En trivlig australsk bar. Her har de live-
musikk, live sport og impotert øl fra både 
Australia og New Zealand. Trebordene 
her gjør at det minner om en typisk pub 
i outbacken i Australia. Hyggelige bar-
tendere som snakker både engelsk og 
fransk, gjør at språkbarrieren heller ikke 
er noe stort problem.

Fyllemat:
Du tenker kanskje en kebab, burger eller 
noe lignende. Du har MC Donalds, KFC 
og andre kjeder liggende flere steder. 
Men du kan teste ut en helt ny måte å 
spise fyllemat på her. Kjøp en pannekake 
eller Crêpes som det heter der – med nu-
tella eller noe annet fyll. Utrolig godt og 
anbefales på det sterkeste.

Dagen derpå:
Du orker kanskje ikke lange dager på 
museet dagen derpå. Men hva med å ta 
deg en tur til en av de mange parkene de 
har. For eksempel Luxembourg Gardens. 
Nydelig park. Slapp av litt, og saml kref-
ter for det som eventuelt kommer senere 
på dagen.

Hvordan kommer du deg dit?
Du kan ta fly fra enten Gardermoen eller 
Rygge. Billigste er å ta RyanAir fra Ryg-

Det verdensberømte Eiffeltårnet.

Notre Dame ligger på halvøya mitt i byen.
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ge, men du vil da fly tidlig om morgenen 
og samtidig lander du over en time nord 
for selve Paris. I en liten by kalt Beau-
vais. Det er for så vidt enkelt og billig å 
ta seg inn til Paris herfra. Ønsker du å 
lande nærmest mulig byen kan du heller 

ta SAS, Norwegian eller AirFrance-KLM, 
som alle har daglige direkteruter fra 
Gardermoen til hovedflyplassen i Paris, 
Charles de Gaulle.

Overnatting:

Du har massevis av små hoteller i side-
gatene, eller du har en haug av hostel-
ler. Leter du litt kan du fort finne billige 
og greie overnattingsplasser. En ting å 
huske på er at det ikke er lett å orientere 
seg om hvor ting ligger i Paris. Men sam-

tidig er kollektivtilbudet her veldig bra og 
det er lett å komme seg inn til byen om 
du velger et hotell som ligger litt utenfor 
selve sentrum. Du har også en del Bed & 
Breakfast tilbud i Paris.

Sacr è Coeur ligger å skuer utover byen.
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I «Amazing Race» reiser 11 norske par, 
alt fra ektefeller til søsken og venner, jor-
da rundt for å løse oppgaver og komme 
først inn til hvert pit stop – der siste par 
inn risikerer å ryke ut. Etter 13 etapper 
kåres et vinnerpar som får en halv million 
kroner, og to biler.

Racet er et av verdens mest popu-
lære, og dyreste, realityprogrammer. Og i 
USA hadde sesong 20 premiere i februar, 
mens Norges versjon av programmet er 
det første i Europa, noe som anses som 
meget dristig. 

I den første episode får vi en liten pre-
sentasjon av de 11 parene, og det blir fort 
tydelig at produsent Rubicon og TV 2 har 
lykkes med castingen.

Blant parene er det blant annet to gut-
tekompiser fra Oslo, som nettopp har tatt 
lappen, et lesbisk kjærestepar, to blonde 
bestevenninner som har drama queens 
skrevet i pannen, et middelaldrende ek-
tepar der den ene alltid vet best, og to 
homofile tvillingbrødre som alltid leter på 
feil sted etter ledetrådene.

Det er i alt en fin blanding av trente og 

utrente, konkurransesultne og mer laid 
back deltakere.

Tøft fra start
Allerede fra start ble det dramatikk da 
programleder Freddy dos Santos (Tidli-
gere fotballspiller på Vålerenga) forteller 
at det kun er ti par som får billetter ut fra 
Gardemoen. Dermed vil et lag allerede 
der ryke ut.

Dette varsler om et forrykende tempo 
fra første sekund. Lagene løper oppå 
hverandre og det er ikke mye som min-
ner om kontroll blant deltakerne.

Det skal heller ikke skorte på trans-
portmidler. Lagene starer med å kjøre 
bil fra Holmenkollen til Gardermoen, før 
de setter seg på flyet til Dubai der de får 
prøve å ri en kamel i ørkenen, før dem 
plutselig sitter i en kanalbåt.

Det er et forrykende tempo, men det 
kan til tider bli litt mye løping og masing. 
Men tross maset holder seere ut hardkjø-
ret da det er moro å se lagene surre og 
herje på TV-skjermen.

Rolig programleder
Freddy dos Santos utgjør en sympatisk 
og rolig figur i sin programlederdebut. 
Alene foran kamera blir det litt unaturlig 
og statisk da han er ny i bransjen, men 
som kommentatorstemme underveis fun-
gerer det veldig bra. I tillegg har han en 
god tone med deltakerne.

Det er en imponerende driv og spen-
ning som fanger tv-seerne fra første 
stund. Så langt har de lykkes med å lage 
en norsk versjon av programmet.

Det eneste som savnes fra den ame-
rikanske versjonen er kanskje en premie 
til første lag inn til hvert pit stop. I tillegg 
savnes det en straff til det siste laget som 
ankommer et pit stop hvor de ikke ryker 
ut.

Det kanskje mest irriterende med 
programmet er alle reklamepausene. 
Spesielt da programmet blir avbrutt av 
nyhetene, sporten og været. Altså en 40 
minutters pause. 

Men alt i alt et imponerende stykke 
arbeid av TV2.

Rotterace uten like
Det er absolutt verdt å følge med på «Amazing Race Norges». Et spennende og 
stressende reality program, der både deltakere og seere får kjørt seg.

Tekst og Foto: Andreas Kristoffer Berge Fakta:
Amazing Race Norge

* 11 deltakerpar

* 13 etapper

* 20. sesong pågår i USA

* 11 Emmy-priser siden 2001

* Produseres av Rubicon tv for TV2

* Sendetid:
Mandager og onsdager kl.  20:00

Quiz
Har du fulgt med i avisen? 
Her kommer en quiz for deg 
som har lest alt.
1. Hvem taper boligjakten i Oslo?
2. Hvilket parti ønsker skjenkestopp klok-
ken 02:00?
3. Hvem vant Afrikamesterskapet 2012?
4. Hvem ble første nordmann i E-cup i 
australsk fotball?
5. Hvor mange landskamper har Norge 
spilt og vunnet i australsk fotball?
6. Hvor mange saker i avisen omhandler 
Larvik håndball?
7. Hvilken ishall var det tilskuersvikt i?
8. Hvilke to lag måtte ta turen ned til 1. 
divisjon i ishcokey?
9. Hva er hovedoppslaget på forsiden?
10. Hvor var reportasjen i avisen fra?
11. Hvilket lag spiller Erling Knudtzon på?
12. Når hadde ”Oslotrikken– minutt for 
minutt for minutt” premiere på Oslo Nye?
13. Hvilken by har journalisten besøkt i 
reisespalten?
14. Når har ”Amazing Race” sendetid? 
Og på hvilken kanal?
15. Hva heter redaktøren for avisen?

1. Gutter
2. KrF
3. Zambia
4. Andreas Kristoffer Berge
5. 3 kamper og 3 seire
6. 6
7. Jordal Amfi
8. Comet og Manglerud Star
9. Norsk seier på Island
10. Sparta Amfi / Sarpsborg
11. Lillestrøm
12. 22. mars 2012
13. Paris, Frankrike
14. Mandag og onsdag klokken 20:00
15. Andreas Kristoffer Berge

Svar

Scann QR-koden for å
se hva som skjer.


