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Kampen mellom Ullern og
Asker i Basketligaen for
kvinner spilles i kveld klok-
ken 20.00 i Leikvollhallen.
Oppgjøret skulle opprinne-
lig spilles i går klokken
18.00, men ble flyttet
grunnet kollisjon med
landslagssamlinger for
U16 og U18.

Asker spiller
i kveld

Under svært krevende forhold og i en tøff løype
tok Aleksander Aamodt Kilde fra Lommedalens
idrettslag fjerdeplass i utfor i alpint-VM for junior i
Quebec lørdag. Endre Bjertness (Lommedalens
idrettslag) tok en fin 8. plass. Adrian Seierstedt
(BSK), ble nummer 14, Henrik Kristoffersen
(Rælingen) nummer 16, og Ola buer Johannesen
(Stabæk) nummer 35.

Aleksander Aamodt
Kilde med 4. plass
i jr-VM

Ishockey. (Vålerenga –
Frisk 2-3). Kiel McLeod
var endelig tilbake på
isen etter å ha sonet en
11 kampers karantene.
– Jeg var veldig nervøs,
sa canadieren.

Frisk måtte slå seriemester Våle-
renga etter ordinær tid for å ha
et håp om å kapre fjerdeplassen
som betyr hjemmebanefordel
i sluttspillet. Mens Vålerenga
sparte noen av sine beste spillere,
fikk Frisk en av sine beste spillere
tilbake.

– Det var veldig deilig å komme
tilbake, strålte McLeod etter kam-
pen, før han kom med en liten
innrømmelse:

– Jeg var veldig nervøs. Jeg
kunne ikke tenke konsekvenser
av alt jeg gjorde på isen, da vil jeg
ikke kunne prestere. Og selv om
hodet var klar til å kjøre på, hang
ikke beina helt med. Sånn blir det
når man har gått lenge uten å ha
spilt kamper.

Ferdigsonet
McLeod fikk 15 kampers karan-
tene, 11 av dem ubetinget, etter
en takling mot Eirik Skadsdam-
men i januar. Før kampen mot
Vålerenga hadde han sonet straf-
fen sin og stilte som center i før-
sterekka igjen.

– Jeg synes det gikk greit for
min egen del, ganske gjennom-
snittlig. Det er ikke lett å komme
til Jordal Amfi og få et godt resul-
tat med seg herfra. Vålerenga er
jo ligaens beste lag. Jeg er veldig
glad for at vi klarte å vinne og det
er mye viktigere enn hvordan jeg
gjorde det utpå der, sa McLeod
ydmykt.

Lå under to ganger
Vålerenga ledet både 1–0 og 2-1,
men begge gangene slo Frisk
knallhardt tilbake. Først ved
Oskar Nilsson i første periode, så
av Torstein Nordrum i midtpe-
rioden. Alle de første fire målene
kom i overtallsspill, så da Frisk
fikk muligheten til å spille fem
mot fire knappe tre minutter før
andre periode var over, øynet gjes-
tene håp.

Og fikk svar av Magnus Lindahl.
Et knallhardt langskudd gikk

rett forbi en forfjamset Vålerenga-

Nervøst comeback

COMEBACK: Kiel McLeod spilte sin
første kamp siden januar.

FRISK-JUBEL: Frisk kunne juble etter 3-2-seieren over Vålerenga.

keeper, og Frisk gikk til pause med
en fortjent 3-2-ledelse.

McLeod sto frem
Sisteperioden endte målløs, mye
takket være McLeods innsats i
spill fire mot fem. Gang på gang
klarte han å bryte Vålerengas
boksspill for så å sende pucken
befriende nedover isen mens lag-
kameratene fikk en pustepause.

– Han er stor og sterk, og betyr
mye for oss–spesielt i undertall.
Det var godt å få han tilbake, sa
Frisk-trener Sune Bergman etter
seieren var et faktum.

Bergman var selvsagt strålende
fornøyd med hvordan iskrigerne
sine sto frem mot seriemesteren.

– Jeg synes vi var best. Vi sco-
ret tre mål i overtall og det lover
bra for sluttspillet. Men også i fem
mot fem synes jeg vi var litt bedre
enn Vålerenga.

Lørenskog neste
Nå venter Lørenskog i Askerhal-
len førstkommende torsdag til
den siste kampen i grunnserien.
Med Frisk-seier der, samtidig som
at Sparta taper mot østfoldrival
Stjernen i Fredrikstad, vil Frisk
innta fjerdeplassen. Det betyr
enten Lillehammer eller Sparta i
kvartfinalen med hjemmebanefor-
del. Alternativet er enten Sparta
eller Lørenskog med flest kamper
på bortebane.

– Vi må bare vinne våre kam-
per og kan ikke tenke så mye på
hva de andre lagene gjør. For meg
spiller det heller ingen rolle hvem
vi møter i sluttspillet heller. For å
vinne må man slå de beste, avslut-
tet McLeod.

Frank Ove Hansen
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Tord Asle Gjerdalen fra Fossum kom på 12. plass på 30
km skiatlon i VM i Val di Fiemme på lørdag. – Jeg
gjorde en god innsats underveis, men ble litt tung på
slutten. Jeg prøvde meg litt på fjerderunden, men det
var ikke så mye mer å gi. Men det var moro å gå, og
morsomt med Sundby og Røthe, sier Gjerdalen til
NRK. Sveitseren Dario Cologna vant gullet, foran
Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe. Sundby slo
Røthe med to tidels sekund i spurten om VM-sølvet.
Petter Northug kom på 4. plass.

Gjerdalen
på 12. plass

Petter Reistad og Aleksander Dyrberg Ek fra Bærums
Verk IF tok bronse med Akershus på 4x5 km stafett i
junior-NM på Lillehammer på søndag. Reistad gikk før-
ste etappe for Akershus, mens Dyrberg Ek gikk tredje
etappe. Johan Hoel og Magne Haga (begge fra Åsen
IL) gikk de to andre etappene. Sogn og Fjordane vant
NM-gull, foran Oppland. Akershus tok NM-gull på
4x3,75 km stafett med Emilie Kongsten, Sofie
Nordsveen, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng.
Oslo tok sølvet, foran Oppland.

NM-bronse til
Bærums-juniorer

Ishockey, Ruben C. Hansen ble
helten da Jutul slo Viking 3-2 på
bortebane i en 1. divisjonskamp
søndag.

Hansen sørget for at Jutul ledet
etter 1. periode da han sende laget
i føringen 35 sekunder før pause.
Eirik Johansen og Marcis Axelsson
hadde assists på scoringen.

Etter 14ogethalvtminutt avmidt-
perioden så det enda lysere for Jutul

da de gikk opp til 0-2 ved MAgnus
Hauan Strysse, assistert av Sondre
Hougen.Viking reduserte engang før
perioden var over. I 3. periode kom
siddissene ajour etter 26 sekunder.
Fleremål bledet ikkeogkampenble
avgjort på straffer. Der ble RubenC.
Hansen den store helten og sørget
med sitt mål for at Jutul fikk med
seg et ekstra poeng hjem.

André Strømnes

andre.stromnes@budstikka.no

Sterk seier for Jutul

Hopp. (VM Val di Fiemme) Tom
Hilde hoppet bra, men det holdt
bare til en sur fjerdeplass plass
under søndagens mixed lagkon-
kurranse i hopp.

Tom Hilde og Anders Bardal
leverte solide hopp, men jentene,
Maren Lundby og Anette Sagen,
hoppet for svakt til at Norge
kunne ta steget opp på seierspal-
len.
– Jeg skjønner helt klart hvor-

for det kalles den sure fjerdeplas-
sen. Dette er en veldig marginal
idrett, og i en lagkonkurranse er
vi avhengig av å ha åtte gode hopp
for å kunne stå på pallen. I dag
var Japan så gode at vi også måtte
hatt eksepsjonelt gode hopp for å
slå dem, sa Tom Hilde, som gle-
der seg til de to rennene i storbak-
ken. Askerhopperen vant i 2008
begge verdenscuprennene som ble
arrangert der.
– Jeg er ikke skuffet. Jeg sa på

forhånd at det ville bli vanskelig
å ta medalje, og jeg nevnte også
de tre lagene som er foran oss på
resultatlisten. Jeg synes vi gjorde
en god jobb. Spesielt guttene,
hvor Anders (Bardal) var blant
de beste igjen og Tom gjorde et
godt førstehopp. Jentene var på
det nivået de har vist her nede, sa

mennenes landslagssjef Alexander
Stöckl til NTB.
Gullet gikk til de japanske hop-
perne, mens Østerrike og Tysk-
land havnet på de neste plassene.
Japan oppnådde 1011 poeng og

tok en suveren seier. 24,3 poeng
skilte til sølvvinner Østerrike,
mens Tyskland tok bronsen med
984,9. Særlig kvinnenes verdens-
cupleder Sara Takanashi og anker-
mann Taku Takeuchi imponerte
for japanerne.
Norge lå også på fjerdeplassen

etter første omgang og tapte en
del til tetlagene i finaleomgangen.
Totalt fikk det norske laget 969,3
poeng.
Best var Anders Bardal med

264,6 poeng etter svev på 100,5 og
101 meter. Tom Hilde fikk 256,7
poeng, etter hopp på 102 og 98,5
meter. Anette Sagen skjerpet seg
noe i annen omgang og fikk 226,3
poeng, mens Maren Lundby sam-
let 221,7.
– Målet var helt klart medalje,

og jeg prøvde så godt jeg kan i det
første hoppet, men det stemte
ikke. Det andre hoppet mitt var
litt bedre, så jeg drar hjem med
en OK følelse, men jeg har vært
langt unna noe topphopp, sa
Anette Sagen.

NTB

Sur fjerdeplass

HOPPET BRA: Tom Hilde hoppet 102 og 98,5 meter under gårsdagens
mixed laghoppkonkurranse i Val di Fiemme. FOTO: KNUT BJERKE

for McLeod
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