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Levanger-Avisa - torsdag 30. april 2009

Heldig med cuptrekningen
Levanger Fotballklubb skal forsøke seg mot Kattem i første runde av fotball-NM. Kattem spiller til daglig i 3. divisjon avdeling 20, så det bør absolutt være håp for LFK
om videre avansement. Kampen spilles søndag 10. mai
på Åsheim kunstgress. Naboklubben Verdal skal på sin
side bryne seg mot Vålerenga. Den kampen finner sted
lørdag 9. mai og skal vises på TV2 Sport. Rosenborg skal
for øvrig spille borte mot Gjøvik FF, mens Steinkjer har
fått hjemmekamp mot 3. divisjonslaget Charlottenlund.

Send inn resultater og kampreferat!
E-post: sport@levangeravisa.no - Fax: 740 19001
Levanger-Avisa, Postboks 14, 7601 Levanger

*SPORT
Rundspilte Rosenborg

INGEN NÅDE: Jonas Duvsete har nettopp taklet Rosenborg-spiller Alexander Tettey (i midten) til Vadim Demidovs store fornøyelse. Levanger Helsesportslag scoret og scoret mot sine
seiersvante motstandere. Rosenborg på sin side, klarte ikke å lage mål i noen av sine tre kamper i Trondheim Spektrum i går.

Alexander Tettey, Vadim
Demidov og Mikael
Lustig måtte bite i
gresset da de møtte
Levangers helter til
kamp.

www.levangerfk.no

2. divisjon, avdeling 2

Levanger - Drøbak/Frogn
Moan, fredag 01.05. kl. 17.00
Inngang: Voksne kr. 80,- Honnør kr. 50,- Barn u.16 gratis
Dagens kampsponsor:

– Vi kom ut av tellinga da Levanger passerte 5 scoringer, forteller
arrangør og fagkonsulent for idrett
for funksjonshemmede, Per-Einar
Johannessen.
Dermed er det uvisst hvor mye
Levanger vant. For motstanderne
klarte ikke å sette en eneste ball i
mål, mens Levanger scoret mer enn
10 ganger i enkelte kamper.

LFK Jenter 19 - Trondheims-Ørn, 30. april
LFK Gutter 19 - Byåsen, 6. mai
LFK Kvinner - NTNUI, 7 mai
LFK 2 - Bindal, 10. mai
LFK Gutter 19 lag 2 - Neset, 13. mai

Levanger Avisa

Stortrivdes
Hadde kampene utspunnet seg på
fotballbanen, spørs det om det ikke
hadde blitt et helt annet utfall for
Rosenborgs serieledere i fotball.
Men i el-innebandy, er det Levanger som regjerer i midtnorge. Heller
ikke de andre motstanderne, Byåsens damelag (bestående av Camilla Herrem, Kari Aalvik Grimsbø,
og en av assistenttrenerne) eller
Nyborg (som også består av funksjonshemmede spillere) hadde
nubbsjangs mot Levanger.
Imidlertid så tok alle toppspillerne fra de andre ballidrettene
nederlagene med stoisk ro.
– Det var hardt, men fryktelig

STJERNETREFF: Stor stas å møte håndballstjernene fra Byåsen. Fra venstre: Camilla Herrem, Martin Steinsmo, Vegard Persøy og Kari Grimsbø.

morsomt, sa Rosenborgs Demidov
etter nederlaget for Levanger, og
prøvde å gi Tettey det meste av
skylda i samme slengen.
– Helt klart en ener til Tettey på
Demidov-børsen, men som forventet av ham på forhånd. Det blir
hardt for oss når vi ikke scorer, sa
midtstopperen til RBKTV etter
kampslutt.
Rosenborg-spillerne har imidlertid tenkt å komme sterkere tilbake dersom anledningen byr seg.
Etter at miniturneringa var over,
satte nemlig spillerne seg på nytt i
stolene som brukes til å spille med
for å øve seg på å score mål.

– Flott markering
– Det er flott å se at Rosenborg og

Byåsen slår et slag for mangfoldet
i norsk idrett, synes Johannessen.
– En flott markering, synes også
Stig Andreassen som er leder for
Levanger Helsesportslag, hvor elinnebandy hører til under.
Andreassen fungerte også som
dommer i turneringa som ble spilt
i Trondheim Spektrum.
Nå må imidlertid de seiersvante
bandyspillerne fra Levanger vente
helt til høst før det blir nye kamper. Turneringa de skulle på i pinsa i Aalborg i Danmark, ble desverre avlyst.

OLE EINAR MARKEN
740 19019 - ole@levangeravisa.no

