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Suksessbrytere
Lørenskog bryteklubb
forsynte seg grovt av
medaljene under årets
norgesmesterskap. Nå
er de klare for å vise seg
fram på hjemmebane.
Magnus Muri Nygren
many@rb.no

478 36 448

■ LØKEN

HØSTET MEDALJER OG POKALER: Lørenskog bryteklubb var i aller høyeste grad med på å prege årets NM-konkurranser. Bak f.v.: Daniel Einemo, Magomed-Emi Yangulbaev, André Castellan, Daniel Kristiansen Melvold, Jørgen Løklien og Magamed Ozdarbaev. Foran f.v.: Kenneth
ALLE FOTO: MAGNUS MURI NYGREN
Vikvam, Kim Kristiansen Melvold, Eirik Sæther og Sander Myrvang.

Lørdag arrangerer Lørenskog
bryteklubb sitt eget nasjonale
stevne, Lørenskog Cup, i Skårerhallen.
Der stiller de om lag 50 bryterne stinne av selvtillit og med
fabelaktige resultater fra årets
norgesmesterskap i bagasjen.
Under NM og landsmesterskapet i mars, sanket klubben
til sammen én gull-, fire sølv- og
to bronsemedaljer, i tillegg til
flere gode plasseringer.
– Det er så utrolig mye bedre
enn det har vært de siste åra,
forteller trener Mads Pedersen.
De sju medaljevinnerne var
med på å overoppfylle klubbens
målsetting før mesterskapene.
– Målet var å ta én medalje,
sier Pedersen.

Sanket medaljer

TOK GULL: Den ferske norgesmesteren Magomed-Emi Yangulbaev (i
rødt) er klar for ny turnering lørdag. Her i kamp med lagkamerat Sulim Makhmadiyev.

DEKK
175/65R14
FRA

390,-

Passer Fiesta, Micra, Yaris med ﬂere.

195/65R15
fra

432,-

225/45R17
fra

798,-

Astra, Corsa, Peug. 207, 208 m.ﬂ.

BMW, VAG, Volvo m.ﬂ.

205/55R16

225/40R18

fra

665,-

BMW, A3, A4, Golf, V70 m.ﬂ.

fra

998,-

BMW, MB, VAG, Volvo m.ﬂ

Pristillegg for montering og balansering.
Flere dim. og priser på nett. Varer så lenge lageret rekker.

STORT UTVALG AV FELGER
– Spør om pris på komplette
hjulpakker til din bil

SUPERTILBUD!

SOMMER

www.centrumdekk.no

Industriveien 9, 1473 Skårer. Tlf 67 98 96 50. salg@centrumdekk.no

GLEDELIG FRAMGANG: Mads Pedersen gleder seg over Lørenskog
bryteklubbs gode NM-resultater og ser fram til å se mange lokale brytere på matta under helgens Lørenskog Cup.

VÅRTILBUD PÅ UTSKIFTING AV
PUNKTERTE ISOLERGLASS

VÅRTILBUD

Gratis befaringpristilbud

GLASSMESTER
PÅ UTSKIFTING
AV

VÅRTILBUD PÅ UTSKIFTING AV
PUNKTERTE
PUNKTERTE ISOLERGLASS
ISOLERGLASS
Gratis befaringpristilbud
GLASSMESTER
s Speil etter mål
REIDAR HESLER A/S
s Dusjløsninger etter mål
s Innramming
s Glass over kjøkkenbenk
Stasjonsvn. 39, 2010 Strømmen
s Alle typer glassarbeid
www.hesler.no - e-post: post@hesler.no

Tlf. 63 81 29 16

- fagkunnskap gir trygghet

ÅPENT MØTE!
Vi ønsker å komme i dialog og ønsker innspill til vedtatte og
planlagte utbygginger som fortetting
av Lørenskog sentrum.
Lørenskog i dag og i morgen/Hva vil du med bygda vår?
Tid og sted: Rådhuset 18/4-13 kl. 18.00 -21.00, rom 230.

Velkommen!

Best gikk det for Magomed-Emi
Yangulbaev, som gikk helt til
topps i 73-kilosklassen for 15åringer.
Etter å ha kommet seg greit
gjennom kvart- og semifinale,
ble motsanden tøffere i finalen.
Etter å ha tapt den første omgangen, slo han knallhardt tilbake i den andre, og vant.
– Det føltes veldig bra å
vinne. Det var gode nyheter å
kunne gi foreldrene mine. De
var veldig stolte, forteller
Yangulbaev.
André Castellan var også nære ved å få gullmedaljen rundt
halsen, men finalen i hans klasse ble det tap.
– Det ble for tøft. Jeg bommet
på et kast og la meg selv på fall.
Det var irriterende å tape på
den måten. Jeg ledet 1–0. Så ble
det 3–1 og fall til ham, forklarer
16-åringen.

Sikter høyt
Castellan legger ikke skjul på
viktigheten av et norgesmesterskap.
– For klubben er det det aller
viktigste. For meg er det det
nest viktigste i løpet av sesongen, etter å prøve å bli tatt ut på
landslaget og være med i nordisk mesterskap.
Lørenskauingen har nemlig
skyhøye ambisjoner.
– Jeg vil være med og møte de
beste i Norden, for det er ett
steg nærmere å bli best i verden.
Lørdag venter klubbens egen
turnering. Fra klokka 10 til 15
er det full rulle i Skårerhallen.
– De siste åra har vi utviklet
Lørenskog Cup til å bli et godt
besøkt stevne. Det er et av de
større. Vi prøver også å få med
noe utenlandsk deltakelse, forteller trener Pedersen, som håper på opp mot 300 deltakere totalt.
– Vi prøver å gjøre det så proft
som mulig og å få det til å ligne
mest mulig på et NM.

