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Turnering til 20 i stil
De store praktiske
problemene uteble og
El-innebandyturneringen
i Skognhallen lørdag ble
til slutt gjennomført til
20 i stil.
Selv om arrangørlaget ble snytt for
seier i finalen, sitter de igjen med
en god følelse etter turneringen.
– Det er første gang vi arrangerer en slik turnering i Levanger,
og vi er godt fornøyd med arrangørdebuten, sier Jonas Duvsethe i
Levanger Helsesportslag (HSL).
Gjennom kampprogrammet
fikk de ni påmeldte klubbene bryne seg på hverandre med harde
taklinger, fine raid og vakre mål,
og det ble det nok av. Arrangørene
var svært glad for at Trondheims
El-Innebandylag kunne komme.
– De er rykende ferske i turneringssammenheng, og vi og de
andre lagene fikk virkelig se hva
de har å by på, sier Duvsethe som
selv spilte på Levangers andrelag.
Flere lag er i ferd med å dukke
opp og gruppen av El-Innebandy
lag blir stadig større.
– De andre lagene, Sandefjord,
Lillestrøm og Bærum, var vi kjente med fra før. Disse spilte like bra
og kanskje enda bedre enn de noen
gang har gjort, noe som førte til en
knall turnering med mye fart og

HARDE TAKLINGER: Steinar Andreassen (foran) på Levanger 1 har nettopp satt inn ei grisetakling på Lillestrøms spiller Stian Hoff Berg. Kampen
endte til slutt 3-0 i gultrøyenes favør.

spenning, rapporterer Duvsethe.
De lokale lagene var sikre på at
de ville få en høy sluttplassering,
noe de fikk, kun slått av Lillestrøm

2 som viste seg å være bedre enn
Levangers finalelag når det virkelig begynte å gjelde.
– Til neste års Levangerstevne

vil vi ha revansj. Da skal vi prøve
å gjenerobre tronen som Norges
beste lag, advarer Duvsethe.
Levangers førstelag ble slått ut

av Lillestrøm 2 i semifinalen med
sifrene 0-3.
VEGARD KNUDSEN
740 19014 – vegard@levangeravisa.no

– Er sjanseløs
på medalje
Synnøve Lund tror ikke
hun er i stand til å ta
medalje i VM i Canada.
Knalltøff motstand venter Skognjenta Synnøve Lund når hun skal
løfte i 67,5-kilosklassen i VM i
styrkeløft onsdag. Den ukrainske
jenta, Larysa Soloviova, er ranket
høyest av deltakerne i Lunds klasse med en samlet bestenotering på
610 kilo. Det er 135 kilo mer enn
Lund.
– Jeg er nok sjanseløs på medalje. Av de fjorten som skal konkurrere i VM er jeg rangert som
nummer sju. En plassering blant
de sju beste er derfor innen rekkevidde, sier Skogn-løfteren.
Lund satte kursen for Canada
natt til lørdag og blir værende i
konkurransebyen St. John’s i
Newfoundland i en uke. Det blir
hennes tredje verdensmesterskap
i karrieren.
– Jeg deltok i mitt første VM
for ti år siden. De siste to årene
har det blitt to mesterskap på rad,
og jeg gleder meg veldig til å få
måle krefter med verdens beste
igjen, sier Lund.
Målet når hun løfter på onsdag
er å nærme seg den magiske 500kilosgrensa. For å klare det må
hun sette personlig rekord i all tre
øvelsene.

RØRT: En rørt Marit Breivik mottok Olavstatuetten for sin prestasjoner som trener for håndballandslaget. Enkelte
mener nå at hun også bør få navnet sitt påskrevet steder i Levanger sentrum.

TUNGE LØFT: Synnøve Lund deltar
i sitt tredje VM når hun skal konkurrere i den canadiske byen St. John’s
i Newfoundland på onsdag. Før avreise fredag kveld trente hun med
bagasjen hjemme på Skogn.

– Jeg har som mål å løfte 200
kilo i knebøy (pers med 5 kilo),
115 i benkpress (pers med 5 kilo)
og 180 i markløft (pers med 2,5
kilo), sier hun.
VEGARD KNUDSEN
740 19014 – vegard@levangeravisa.no

– Kall torget i Levanger
«Marit Breiviks plass»
Da gullet var et faktum etter den høydramatiske OL-finalen i håndball for
kvinner, merket ordfører Robert Svarva hvor populær landslagstreneren er,
også her hjemme i Levanger.
– Jeg ble nærmest nedringt. Nå
ville folk at Kirkegata måtte døpes
om til «Marit Breiviks aveny», og torget til «Marit Breiviks plass», bemerket han, og la til at folk i Levanger er
stolte av den gode ambassadøren
landslagstreneren er.
Dette fortalte ordføreren da Marit
Breivik mottok Olavstatuetten for
sine trenerprestasjoner på Backlund
fredag kveld.

Prisen tildeles idrettspersonligheter i Midt-Norge, og er svært høythengende. Da den suksessrike landslagstreneren mottok statuetten under
en tilstelning på Backlund, var det på
alle måter en rørt OL-vinner som høstet applaus.
– Jeg er lettrørt, og det er ikke noe
lettere å være lettrørt når jeg kommer
heim, forklarte hun.
– Jeg tenker at her er vi mange
som har gjort så utrolig mye gjennom
så mange år. Det er kjempesstas.
Dessuten har jeg ikke fått denne uten
gode folk rundt meg hele tiden, tilføyde Breivik, og mente at grunnlaget

for det hun gjør med landslaget er
skapt hjemme i Vassdalen og på de
tidlige håndballtreningene i samfunnshuset på Nesset.
I tillegg ga landslagssjefen uttrykk
for at hun gledet seg stort over å motta prisen på heimebane, og at en trøndersk idrettspris som denne betyr
mye.
– Og det gir jo en ekstra «drive»
for å stå på videre, forteller hun til
Levanger-Avisa.
ROGER M. SVENDSEN
740 19010 - roger@levangeravisa.no

