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Sesongdebut i USA
Henrik Ingebrigtsen (25)
har trøblet med hamstringsproblemer, men
tar sikte på å sesongdebutere i Palo Alto i
California 1. mai.
Oslo: Der går Payton Jordan
Invitational av stabelen på
Stanford. Der skal også Filip
Ingebrigtsen, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Sindre Buraas og
Ingvill Måkestad Bovim delta.
– Filip skal løpe 1500 meter,
men det er ennå ikke bestemt
hvilken distanse Henrik skal
løpe. Han har slitt med en senebetennelse i den ene hamstringen, men er i full trening,
sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Trent i høyden
Henrik og broren Filip har
trent i høyden i Flagstaff, Arizona i USA siden 3. april. De
tre øvrige norske har vært
samme sted siden 9. april.
– Selv om jeg snakker med
Henrik flere ganger daglig, så
vet jeg ikke helt hvordan det
står til. Det finner vi ut av når
jeg kommer bortover. Da bestemmer vi også hvilken distanse han skal løpe i Palo Alto.
Ingebrigtsen debuterte i
Palo Alto også i fjor. Da løp
han den for ham uvante distansen 5000 meter og ble
klokket inn på 13.27,10.

SNART STARTKLAR:

Henrik Ingebrigtsen under
samlingen til Olympiatoppen på
Gardermoen i januar. 


Foto: NTB scanpix

– Da slet han med store pusteproblemer etter slimansamlinger i lungene. De samme
pusteproblemene fikk han
også på sisterunden i Bislett
Games senere på sesongen.
Pusteproblemene oppsto under det samme høydeoppholdet i Flagstaff sist år, så i år har
vi gjort noen tiltak. Vi har sikret oss ekspertise der borte for
å unngå det samme, sier Gjert
Ingebrigtsen.

Hamar
Etter USA-turen er det bestemt at Henrik Ingebrigtsen
skal delta på et stevne i Hamar
18. mai. Det er heller ikke bestemt hvilken distanse han løper da. NTB

HUSØY-GUTTA: Fra venstre: Mats Czartoryski Aabø, Alexander Berge Kristiansen, Truls Hauge, Gorm
Foto: Per Erik Amundsen
Nakjem og Troy Lie. Loyd Jari Lie var ikke til stede da bildet ble tatt.

Godt spilt av Husøy-gutta
Det gror godt i
Husøy & Foynlands
bordtennisgruppe.
Sven-Erik Syrstad
sven-erik.syrstad@tb.no
922 09 285

HOKKSUND: Seks unge talenter gjorde sine saker bra i sesongens tredje og siste regioncup i
Hokksund.
I gutter 13 rekrutt kom både
Troy Lie og Gorm Nakjem til semifinalen. Troy måtte tåle et
0-3-tap for vinneren av klassen,
Shad Wali fra Larvik. Gorm tok

første sett i sin semifinale mot
Susanne Fredriksen fra Eiker,
men Susanne spilte seg opp utover i kampen og dro til slutt i
land seieren med sifrene 1–3.
Husøys yngste spiller, Loyd
Jari Lie, klarte en flott femteplass i gutter 13 rekrutt etter å
ha røket ut mot vinneren Shad
Wali i kvarten. Lagkameratene
Truls Hauge og Mats Czartoryski delte også femteplassen i
denne klassen.
I nybegynnerklassen hevdet
Husøy-spillerne seg godt. I den
ene semifinalen ble det internt
oppgjør mellom Gorm Nakjem

og Mats Czartoryski. Tre jevne
sett endte alle i favør Gorm. I
den andre semifinalen tapte
Truls Hauge 1–3 for sterke Hermod Åsheim Lundstuen fra
Drammen.
I finalen måtte også Gorm
Nakjem strekke våpen mot
Hermod Åsheim Lundstuen etter tre spennende sett (0-3).
Alexander Berge Kristiansen
sikret seg en flott femteplass i
denne klassen.
Troy Lie var den eneste Husøy-spilleren i gutter 15. Det
endte med femteplass etter tap
i kvartfinalen.

Leasingkampanje
på Suzuki Vitara S / 140 HK / 4x4 automat

Månedspris
kr

2.496,-

Fotograf: Hugo Lande

Tilbudet inneholder komplett Suzuki Vitara S
i topputstyrsutgaven med sommer og vinterdekk,
Navigasjon, Dab+, LED kjørelys/ LED nærlys,
Adaptive Cruise kontroll med nødbremsassistent, All Grip firehjulstrekk, Automatgir,
Delskinn/Alcantara interiør, Ryggekamera,
Smartphone link-Mirror link, Parkeringssensor
foran og bak, Automatisk klima, Regnsensor,
140HK Turbo Bensin motor, Automatgir.
Gjelder kun lagerbiler.
Begrenset antall og farver.

Vilkår leasing: Forskudd kr 50000,- 36mnd/45000km, Etableringsgebyr 5744,Termingebyr 119,- 3,5% rente, forbruk Vitara S AT 5,5l/100km. Co2 128g/km Total pris kr 388.000,-

Åpningstider:

Mandag-fredag 07:30-16:00 Torsdag 07:30-18:00
Lørdag 10:00-13:00
Døvleveien 37, 3170 SEM Telefon 33 34 97 97

