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Norge U19 tok sølv både i nor-
disk mesterskap og European
tournament på Ullernbanen i
helgen.

Norge, Sverige, Finland og Russ-
land deltok, og kampene mot
Russland telte kun i European
Tournament.

Slo Russland
Norge slo sensasjonelt Russland
4–2 i turneringens tredje kamp
og gikk til finale i turneringen.
Sist Norge spilte finale i til-

svarende turnering for U19-klas-
sen var i 1976. Sverige vant
begge turneringene og utklasset
Norge 11–0 i finalen i European
tournament U19.
Stabæk-spillerne Mikael

Ulleberg, Kornelius Allum, Ole
Bandeh og Fredrik Sletta repre-
senterte Norge i turneringen.
Les mer om turneringene i tirs-
dagens utgave av Budstikka.

Karstein Sollid
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Norsk dobbeltsølv

Håndball. (Stabæk–Tertnes 24-
32) Stabæk-spillerne går en tøff
uke i møte med både Larvik-
kamp og europacup.

Som oppladning fikk de en uven-
tet smell i medaljekampen i eli-
teserien.

– Vi spiller gode og dårlige kam-
per, og denne må definitivt havne
i sistnevnte kategori. «Frimerket»-
systemet vårt fungerer ikke, og
spillerne følger ikke opp beskje-
dene fra sidelinjen. Og når vi gjør
20 upressede feil, blir det vanske-
lig å vinne, sier trener Håvard
Mamelund.
Mens Stabæks helter slet med

uttellingen, herjet Linn Gossé mot

sin gamle klubb og bidro til at de
blåkledde nå ligger på femteplass
på tabellen.
– Det så stygt ut allerede til

pause, og i forkant trodde jeg aldri
at oppgjøret skulle utvikle seg slik.
Vi har mye å jobbe med fremmot
Larvik-kampen, sier Mamelund.

– Tatt på senga
Bakerst fikk Marte Pedersen
slippe til i sluttfasen og hadde
flere gode inngripener. Likevel
så hun tydelig at noe ikke stemte.
– Tertnes får slippe til altfor

lett og tar oss skikkelig på senga.
Mange gjør en dårlig kamp, og
det smittet kanskje over på alle.
I tillegg var Tertnes mye bedre i

forsvar enn sist vi møtte dem. De
gjør det rett og slett vanskelig på
en dag der det er lite som stem-
mer, sier Pedersen.

Trener Mamelund kunne glede
seg over at Hanna Bredal Ofte-
dal viste seg svært treffsikker fra
syvmetersmerket. Oftedal var

den eneste Stabæk-spilleren som
nådde fem mål.
– Jeg var fornøyd med at alle

fem syvmeterne går i mål, men
som helhet gjør vi en svak kamp,
sier Oftedal.

Vil helst glemme
Storesøster Stine Bredal Oftedal,
som fikk fire nettkjenninger, vel-
ger å glemme Tertnes-besøket
fortest mulig.
– Det var ingen perfekt opplad-

ning før Larvik-kampen, men vi
kan fort vinne den. Selv om ikke
alle forventer at vi gjør det, sier
Stine Bredal Oftedal.

Lars Heltne

sport@budstikka.no

– Vi har mye å jobbe med frem mot Larvik-kampen

GOD GOSSÉ: Linn Gossé sto i spissen for Tertnes-offensiven og scoret syv
mot sin gamle klubb. Her setter hun Marte Pedersen på prøve.
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Bandy. (Norge-
Hviterussland 5-2)
Didrik Land hjelp i går
til med norsk seier 5–2
mot Hviterussland i
åpningskampen i
bandy-VM i Oslo.

I dag er han hjemme i Sverige for
å fortsette mesterskapet.
VM avvikles i Vänersborg i

Sverige, men Norges Bandy-
forbund fikk lov til å arrangere
Norges åpningskamp mot Hvite-
russland på Frogner Stadion i Oslo
– knappe 86 år etter at den aller
første norske bandylandskampen
ble spilt på samme sted.
Og nettopp Vänersborg er der

den tidligere Stabæk-spilleren
Didrik Land spiller bandy til van-
lig etter overgangen fra Stabæk i
2010.

Innendørs
– Det var morsomt å spille VM i
Oslo, og det var bra med publikum
på tribunen. Men det blir likevel
godt å komme hjem, spesielt fordi
vi skal spille de neste
kampene innendørs,
sier Didrik Land.

Gjennom hele gårs-
dagen snødde det tett
i Oslo, noe som gjorde
at arrangørene så seg
nødt til å dele kam-
pen inn i tre perioder
for å få brøytet banen
en ekstra gang.
– Det blir veldig vanskelig å

spille når det er så mye snø på
isen. Men det gikk bra for min
egen del. Jeg spilte en del, og var
ikke på isen da hviterusserne sco-
ret, forteller Land.

Selv om Land holder til i Sve-
rige følger han godt med på

norsk bandy, og da
spesielt seriemester
Stabæk.
– Jeg har to brø-

dre som spiller på
juniorlaget der, og
de holder meg opp-
datert, sier 19-årin-
gen, som trives
godt i Sverige.

– Det går veldig bra. Jeg er
med på det meste og får spilt
mye, sier han.

Tøff fortsettelse
Norge er storfavoritter til å
beholde plassen i A-gruppen,

mens Hviterussland sannsynlig-
vis må ta den tunge veien ned
i B-gruppen. Dette fordi de fire
beste lagene – Sverige, Russland,
Kasakhstan og Finland – er så
veldig mye bedre enn Norge og
Hviterussland.
I fjor tapte Norge alle kam-

pene mot disse fire lagene med
en mindre flatterende total mål-
forskjell på 4–44. Land tror på
like tøffe kamper denne gangen.
– Vi skal gjøre det vi kan for å

vinne. Vi skal spille best mulig,
så får resultatene bli som de blir,
sier han.

Frank Ove Hansen

sport@budstikka.no

God
VM-
start

... men de
tøffeste
kampene
gjenstår

VM-SPILLER: Didrik Land i aksjon mot Hviterussland. Norge spiller mot Russland i dag klokken 15.30 i sin andre VM-kamp. Foto: ANEttE ANDrEsEN


