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Vardy på topp

Løpsklar igjen

London: Leicester målkonge Jamie Vardy er stemt fram som
årets spiller av fotballjournalistene i England. Det ble offentliggjort
mandag. Vardy har scoret 22 mål for sensasjonslaget. Tidligere har
spillerne selv kåret Vardys lagkamerat Riyad Mahrez til årets spiller
i Premier League. Vardy vant journalistenes kåring klart foran
lagkameratene Mahrez og Ngolo Kanté. – Det er har vært en
strålende sesong for alle i Leicester, men det handler om lagfølelsen, ikke enkeltspillere. Det ser dere på avstemningen, sier Vardy.
Han fikk 36 prosent av stemmene. Alt tyder også på at manager
Claudio Ranieri stikker av tittelen som årets manager. NTB

TØNSBERG: En halsbetennelse gjorde at Papagayo E.
måtte strykes fra lørdagens Olympiatrav på Åby. Nå
rapporterer trener Jan Kristian Waaler at VM-vinneren er frisk igjen, og klar for nye løp. – Det var trolig snakk
om en mild virusinfeksjon. Selv om Papagayo E. virker
helt bra igjen, kommer jeg til å teste ham skikkelig i et
skarpt hurtigarbeid tirsdag. 14. mai kjøres Algot Scotts
Minne på Åby. Et raskt sprintløp skulle passe bra før
Elitloppet, og det er vår sjanse til å kvalifisere oss, sier
Jan Kristian Waaler. Algot Scotts Minne har 150.000 kroner i førstepremie og kjøres over 1.609 meter.

HL-standard
Mestere: Kevin Aall (til høyre) og doublemakker Atle Irgens.
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Forsynte seg med
gull og to sølv
Sarpsborg: Kevin Aall fra
Husøy og Foynland idrettsforening ble norgesmester i
double i veteran-NM i Sarpsborg lørdag sammen med Atle
Irgens fra Stord.
Aall leverte også en sterk
innsats i 60-årsklassen i single
der han spilte seg fram til finale og kapret sølvmedalje.
Finalen mot den gamle storspilleren Pål Guttormsen var
jevnspilt, men endte til slutt

med tap 3–1 for Husøy-spilleren.
Husøys lag i 60-årsklassen
leverte også en solid innsats
og tok nok en sølvmedalje for
klubben. I finalen ble Fokus
fra Oslo, med nevnte Guttormsen som den dominerende spilleren, for sterke. I tillegg til Aall spilte Frank Martiniussen, Harald Meland og
Tormod Thorstein på Husøys
lag.

Eik kjempet
seg tilbake
nå oppløste stiftelsen.

– På tide å gi oss
– Hallen har etter hvert fått et
vedlikeholdsbehov vi som stiftelse ikke hadde muligheten til
å finansiere, så det var egentlig
på tide å gi oss. I utgangspunktet skulle stiftelsen virke i fem
år. Nå ble det over tjue, sier Nilsen videre.
Selv om stiftelsen nå måtte
kaste inn håndkleet, gleder han
seg til ishallens framtid, og ikke
minst til NHL-isflaten.
– Alle nye haller som bygges i
Europa får nå isflate etter
transatlantiske mål. Det er blitt

den
nye
standarden. Etter
min
mening
gir
den sportslige fordeler,
blant
annet fordi
spillet blir
tettere. For
Tønsberg
Ishalls vedkommende optimist:
blir det en Gerhard Nilsen.
bonus med
mer plass for publikum – kanskje også nok til å innfri Get-li-

optimist:

Magnus C. Martin.
ga-krav, sier Nilsen til Tønsbergs Blad.

Kongsvinger: – Hadde vi
vært på fra start, er dette et lag
vi burde ha slått, oppsummerer Eik-trener Terje Solvik etter 1-1 borte mot Kongvinger 2
i søndagens kamp i kvinnenes
2. divijon.
Hjemmelaget begynte klart
best, og hadde det ikke vært
for keeper Vilde Seip Wold og
et hardt arbeidende forsvar
med Tiril Møller Olsen i spissen, kunne poengene vært
tapt etter den første halvtimen.
– Vi viser bra moral på måten vi kommer tilbake. Jeg vil
heller fokusere på det enn den
dårligere starten, sier Solvik
som er rimelig fornøyd med
fire poeng på tre kamper, selv
om tre poeng var innen rekkevidde søndag.
Ingvill Hågensen sikret ett

langskudd: Ingvill
Hågensen utlignet.
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poeng søndag med et langskudd i andre omgang. En omgang Eik styrte og hadde sjanser til å avgjøre.
På Kongsvingers hjemmeside er man helt enig med Eik i
at det var en kamp der lagene
hadde hver sin omgang. Og de
mener Kongsvinger burde
vunnet.

