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Pellerud er 
OL-klar
LILLESTRØM: Tidligere LSK-
trener Even Pelleruds cana-
diske kvinnelandslag tok den
11. og nest siste plassen i OL-
turneringen i fotball med 1-0-
seier over Mexico. Seieren
foran 22.000 entusiastiske og
etter hvert skuffede hjemmetil-
hengere betyr at Pellerud skal
lede et lag i OL for første gang
siden han førte Norge til
bronse i den første olympiske
turneringen for kvinner i 1996.

– Jeg er litt stolt over å kun-
ne føre i protokollen fire VM-
sluttspill og to OL-sluttspill som
trener, sier Pellerud til NTB.

God konkurranse
av Turn-Espen
JESSHEIM: Espen Jansen fra
Jessheim gjennomførte en
meget god turnkonkurranse
da han deltok i verdenscupen
igjen. Til slutt ble det en 22.
plass blant 119 deltakere for
turnveteranen.

– Mange som var med her er
spesialister i enkeltapparater,
mens jeg kjører på i alle, så det
er hardt å nå opp, sa Espen
Jansen til Romerikes Blad etter
konkurransen fredag. 

Stensrud 
tok farvel
HURDAL: Henning Stensrud til
å legge hopp, slik Romerikes
Blad skrev for noen uker siden.
Skihopperen fra Hurdal har nå
informert lagkameratene om
sin endelige beslutning. 

– Det føles helt jævlig, inn-
rømmer Henning. Han har hatt
hoppski i 23 år, og synes det er
vemodig å skulle legge opp.

– Det har jo betydd alt i
mange år, og det er mange fø-
lelser knyttet til det å slutte. Nå
har jeg litt lyst til å ta topptre-
nerutdannelsen, og kanskje bli
trener. 

Stine årets spiller
LØRENSKOG:
Stortalentet
Stine Bredal
Oftedal var
ikke bare yngst
på årets Fjell-
hammer-lag i
håndball, hun
var også best.
Nå har nemlig spillere, trenere
og støtteapparatet i Fjellham-
mer kåret Stine til årets spiller i
nedrykkssesongen. Utmer-
kelsen skulle vært overlevert
Stine i forbindelse med dame-
lagets avslutningstilstelning,
men da befant hun seg på
Hamar i forbindelse med
avslutningen av sesongens
Sparserie. Derfor fikk hun pri-
sen i Stangehallen forrige helg
i stedet for på a-lagets fest.

Øvrebø som
overraskelse
STRØMMEN: I går ettermid-
dag kom Tom Henning Øvrebø
uanmeldt på besøk til Strøm-
men stadion. Øvrebø, som
senest forrige onsdag dømte
Mesterliga på Old Trafford,
snakket med juniorlaget til
Strømmen og klubbens dom-
mere. Det storfine dommerbe-
søket kom som en overraskelse
for de unge spillerne og dom-
merne på Strømmen stadion.
Besøket lot seg gjøre i samar-
beid med tidligere toppdom-
mer Sven Kjelbrott fra Løren-
skog. 

Av Wegard Bakkehaug

wegard.bakkehaug@rb.no
63 80 48 00

LØRENSKOG: Selv om delta-
kertallet er vesentlig mindre
enn i glansdagene, lover Kjell
Jahrsengene å arrangere Fjell-
hamar-stafetten så lenge «noen
møter opp for å løpe».

23. april trår Lørenskog Friid-
rettslag til for 62. gang.

– På 80-tallet hadde vi med 110
lag. I fjor var det 25 som fullførte.
Vi kan ikke sammenlikne oss
med gamle dager, slår Jahrseng-
ene fast.

Han mimrer tilbake til den
gangen Fjellhamar-stafetten
måtte ha fire startintervaller for
å få alle løperne av gårde og riks-
dekkende tv var på plass. Forde-
len nå er at det er lett å følge med
på hvem som leder gjennom tra-
seen som er uendret siden 1978.
Lørenskog FIL måtte avlyse pro-
sjektet med en egen stafett for
ungdommen i fjor. Nå lover
Jahrsengene at den blir noe av.

– Fem etapper som gjøres un-
na på omkring åtte minutter.
Løypa er ganske nøyaktig 2.000
meter. Seniorene løper åtte etap-

per, forteller han.
Lørenskog Friidrettslag stiller

med vandrepremier, blomster til
alle vinnerlagene og minnekrus
til lagene som løper ungdomssta-
fetten.

– I tillegg blir det stafettpinner
med en elektronisk brikke inni
som leser av rundetidene ved
hver veksling. Det koster oss no-
en kroner, men løperne synes
det er god service.

Lørenskog FIL opplevde en li-
ten opptur i antall deltakere i
fjor, og satser på enda flere løp-
sentusiaster i år da en dekke
innbydelser er sendt ut til diver-
se bedriftslag på Østlandet.

STÅR PÅ: Kjell Jahrsengene brenner for Fjellhamar-stafetten. FOTO: GEIR EGIL SKOG

Stafetten som nekter å dø

Lørenskog Bryteklubb

er i stor vekst for 

tiden. Det største

fokuset ligger på de

aller yngste.

Av Fredrik Vestgård

sporten@rb.no
63 80 48 00

LØRENSKOG

– Vi satser på god rekruttering,
og fokuset vårt er særlig på de
yngste i klubben. Det er disse
som er framtida for klubben,
forteller leder i Lørenskog Bry-
teklubb, Chris Borg.

I går arrangerte han og
resten av klubben det årlige
stevnet Lørenskog Cup, og der
hadde de nok å henge fingrene
i.

– Det blir en veldig lang dag
for oss. Vi har vanligvis dette
stevnet fordelt på to dager, men
på grunn av mangel på hall-
plass og litt sånt, ble det bare én
dag i år, sier han.

Overrasket
Med bare én stevnedag trodde
lederen at stevnedeltakelsen
skulle bli lavere en tidligere,
men der tok han grundig feil.

– Vi hadde over 300 påmeldte,
det er mange flere enn tidligere,
og litt overraskende, sier han.

Med så mange brytere på
plass, tar Lørenskog Bryte-
klubb stadig nye steg i målet
om å arrangere et av de største
stevnene i Norge.

– Vi ønsker å ha et av de stør-
ste og mest framgangsrike stev-

nene i Norge fra år til år, så det-
te er kjempemoro. Dette stevnet
er for mange det siste i sesong-
en, så det slår jo også positivt
ut, mener Borg.

Skal etablere
Med mange unge brytere i klub-

ben skal Lørenskog ta tiden til
hjelp.

– Vi prøver å tilpasse og moti-
vere de yngste. Det tar tid å byg-
ge som vi gjør nå, men vi er på
god vei, forteller lederen

På sikt er målet å etablere en
stabil treningsgruppe, og å kun-

ne hevde seg mer og mer i Bry-
te-Norge.

– Klubben bare vokser og
vokser. Vi ønsker etter hvert å
etablere en stabil treningsgrup-
pe, og det ser lovende ut med al-
le de unge som kommer opp, si-
er Borg.

MANGE: Det var full fart i Skårerhallen i går. Lørenskog Bryteklubb og lederen Chris Borg er opptatt av
god rekruttering i en stadig voksende brytesport. BEGGE FOTO: FREDRIK VESTGÅRD

Med fokus 
på de unge SATSER UNGT: Chris Borg.


