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Vant egen turnering
Levanger HSL avgjorde
sin egen elinnebandyturnering i
Skognhallen lørdag på
bedre målforskjell enn
Lillestrøm og Bærum.
Det ble nemlig uhyre jevnt mellom de tre beste lagene i turneringen. Både Levanger, Bærum og
Lillestrøm vant fire kamper og
tapte en kamp, og dermed måtte
det fintelling til for å kåre en
vinner. Her kom Levanger best ut
med en solid målforskjell på 39-3.
Stig Andreassen, leder for elinnebandyavdelingen i Levanger
HSL, gledet seg både over seieren
og at el-innebandymiljøet er i
vekst i Norge.
– Spesielt gledelig er det at det
nå gror godt i Midt-Norge. Både
Levanger HSL og trondheimsklubben Nyborg IL kan vise til
økning i rekrutteringen. I tillegg
er det en ny klubb oppe og går i
Langevåg IL på Sula, og det er
også planer om oppstart av en
klubb i Kristiansund. Vi ser fram
til et samarbeid med disse klub-

bene, sier Andreassen.
Han oppfordrer barn og unge
med bevegelseshemninger som
har lyst til å prøve el-innebandy
om å ta kontakt.
– Vi har plass til flere. Elinnebandy er et spill som passer
ypperlig for mange, sier Andreassen.
Her er resultatene fra Levangerstevnet i el-innebandy i Skognhallen 16. oktober:
Bærum-Nyborg 1
Levanger 1-Nyborg 1
Nyborg 1-Nyborg 2
Lillestrøm-Levanger 2
Bærum-Lillestrøm
Levanger 2-Levanger 1
Levanger 1-Lillestrøm
Levanger 2-Nyborg 1
Lillestrøm-Nyborg 1
Bærum-Nyborg 2
Levanger 1-Bærum
Levanger 2-Nyborg 2
Lillestrøm-Nyborg 2
Bærum-Levanger 2
Levanger 1-Nyborg 2

7 -1
19-0
11-0
7-0
3-0
1-6
0-1
4-0
10-2
19-1
3-1
6-2
13-1
7-1
11-0

Tekst og foto:
Per-Einar Johannessen

Levangerstevnet i el-innebandy, Skognhallen. Levanger-spillerne (som vant turneringen) i røde drakter. Lillestrøm, som Levanger knivet med om turneringseieren, i gule drakter.

FAKTA
● El–innebandy er en idrett som passer godt for barn og unge med større
bevegelseshemninger. Idretten foregår i spesialbygde elektriske sportsstoler
som styres med joystick.
● Fremst på stolen er det et kryss som fungerer som kølleblad. Krysset er av
glassfiber, og det er dette som styrer ballen. Men krysset sitter helt fast, så
det er stolens bevegelser som gir ballen både retning og fart.
● Spillet foregår på en bane omkranset av bandyvant eller spesiallagede lister
av tre som ikke er så høye som vant.
● Banen er 14 meter bred og 20 meter lang. Hvert lag har tre spillere på banen
samtidig, hvor den ene fungerer som målmann. Men et lag kan også velge å
spille uten målmann. Spillet er ofte meget actionpreget og intenst.
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Tempoet i el-innebandy er ofte
høyt, og det er en actionpreget
sport.

Medaljedryss i judo

Nytt LHK-tap

Judoutøverne fra
Levanger sikret seg åtte
medaljer i Trøndercup.

Levanger Håndballklubb
tapte for nyopprykkede
Fredrikstad, og er uten
seier på årets seks
første kamper.

Levanger judoklubb har med
andre ord god grunn til å glede
seg over helgas innsats på judomatta. Konkurransen fant sted i
Trondheim lørdag, og var også en
del av norgescupen. Totalt deltok
rundt 230 utøvere fra i alt 31
klubber.
For deltakerne som representerte Levanger, resulterte dagen i
tre gull, tre sølv og to bronse.
Benjamin Rajabi tok to gull i
seniorklassen, både i klasse -100
og i åpen klasse. Gull ble det også
til Henrik Reitan i junior U20 -66
kg. Godeste Reitan kjempet seg
for øvrig til bronse i U17 -66 kg..
Videre ble det sølv til Iver Finanger Nesbø i U17 -81 kg, til Jørgen Ruiz Garcia i U17 -66 kg og
til Sondre Hov Naavik i U17 -60
kg. Bronse gikk til Per Erling
Haugan i U15 -50 kg.
Ifølge rapporten som Levanger
judoklubb har lagt ut på sine nettsider går det også fram at Ingebjørg Holbø sto for gode kamper
mot sterke svenske utøvere i klasse U17 -63 kg, selv om det riktig-

423 tilskuere i Kongstenhallen
fikk se at det var Levanger som
tok ledelsen 0-1 og 1-2, men deretter styrte hjemmelaget showet.

Stillingen til pause var 13-9 til
Fredrikstad. I andre omgang klarte Fredrikstad å holde seg foran,
LHK kom aldri nærmere enn tre
mål bak. Da sluttsignalet gikk sto
det 24-20 på lystavla. LHKs toppscorer ble Silje Mari Berget med
6 mål.
Dermed er LHK fortsatt uten
seier, etter seks spilte serierunder.
Tapet gjorde også at Fredrikstad
passerte Levanger på tabellen, og
nå ligger LHK på nedrykksplass.

SØLV: Jørgen Ruiz Garcia (blått belte) kjempet seg til sølv i Trøndercupen i Trondheim. Bildet er fra et tidligere arrangement i Levangerhallen. Arkivfoto

nok ikke ga uttelling i medaljeplassering
I barneklassen, U13, stilte
Levanger judoklubb med en fyldig tropp på hele 14 deltakere.
Enkelte deltok i sitt aller første

stevne. I forbindelse med stevnet,
gikk også det årlige dommerseminaret av stabelen. Her stilte Alf
Birger Rostad, Eirik Lein Strand,
Tore Brenne, Jørgen Endresen
Hansen og Iver Tronstad.

GJENNOMBRUDDSHISSIG: Silje Mari Berget ble toppscorer mot
Fredrikstad med 6 mål. Her fra vårens kamp mot Njård. (Arkivfoto)

