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Direktør Henrik Hoff (t.v.)
og trener Kjetil Rekdal.

AaFK satser
70 millioner
Aalesund legger opp til et
driftsbudsjett på 70 millioner
kroner, omtrent som i fjor.
Klubbdirektør Henrik Hoff er
fornøyd.
ÅLESUND: – Vi har en viss økono-

misk handlefrihet, og står nok bedre rustet enn mange andre eliteserieklubber i så måte, sier Hoff til
Sunnmørsposten.
Men i disse finanskrisetider vil
klubben være forsiktig. Keeperen
Nenad Novakovic glapp til dansk
fotball fordi Aalesund ikke vil matche lønnstilbudet målvakten fikk
fraNordsjælland.
– Vi har et mål om å få en omsetning på 100 millioner kroner i løpet
av to år, men om vi klarer det kommer også an på hvordan verdensøkonomien utvikler seg. Vi har fått
avsatt midler til å styrke stallen,
men hvor mange penger vi har til
disposisjon vil jeg ikke offentliggjøre foreløpig, sier Hoff.
Klubben jobber fortsatt med å få
til en avtale med Peter Kopteff. Aalesund jobber med å styrke stallen i
tre, kanskje fire posisjoner på banen.
PS: Molde Fotball jobber også
med å spikre et budsjett som ligger rundt 70 millioner kroner.

HÅNDBALL

3. divisjon kvinner
■ Åndalsnes - Spjelkavik 2 27-17
■ FAKTA:Åndalsnes - Spjelkavik 2
27-17 (10-7). Målscorere Åndalsnes: Heidi Larsson 7, Linn Olsen 5, Mari Melbø Rødstøl 4, Lise
Sandnes 3, Mariell Skiri Østigård 2,
Kaja Hattrem Moa 2, Malin Larsson
2, Christina Pedersen 2. Dommere: Frode Strandman/Roar
Strandman. Utvisninger: Åndalsnes 3 x 2 min. Spjelkavik 3 x 2
min.
FRA KAMPEN: ÅIF-damene fortsetter den gode trenden også etter
juleferien, og tok sin sjette strake
seier mot Spjelkavik 2 i går kveld.
Laget ledet hele kampen og hadde
full kontroll på gjestene. – Vi er
godt fornøyd med både spillet og
resultatene for tida, sier trener Ole
Uhlen. ÅIF ligger nå helt i teten i 3.
divisjonsavdelinga, med noen
flere spilte kamper enn et par av
de andre topplagene.

3. DIVISJON KVINNER AVD. 13
Åndalsnes - Spjelkavik 2
Åndalsnes
12 7
Molde 2
11 7
Volda/Ørsta
9 7
Utleira 2
10 7
12 6
Strinda HK 2
Flå/Lundamo
11 5
Træff
10 4
Skaun
11 4
Heimdal
9 4
Spjelkavik 2
10 4
Kristiansund
11 2
Midsund
10 2
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1
2
1
0
0
0
2
0

27 4 306-276
3 312-267
2 280-212
3 249-239
5 276-287
4 288-262
5 246-242
7 310-312
5 203-241
6 173-210
7 258-292
8 201-262

17
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15
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14
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12
9
8
8
8
6
4

Initiativtakere: Arnt Olav Harstad, Gry Lund Harstad, Åge Ødegård, Berit Bøifot og Mari Ask Fredriksen starter opp
FOTO: GJEMNES SK
sykkelklubb i Gjemnes.

Gjemnes får
sykkelklubb
Vennegjeng vil tilby trim for store og små
Kommende mandag
stiftes Gjemnes
Sykkelklubb.
Initiativtakerne
håper på flere titalls
medlemmer.
VEGARD FLEMMEN VAAGBØ
vegard. flemmen. vaagbo@r-b.no

GJEMNES: Klubben, som får sitt utspring i en vennegjeng som har syklet sammen det siste året, har
som mål å oppmuntre til trim for
både store og små.
– Vi skal være en klubb for stor
og liten, og har ikke som mål å drive idrett på elitenivå. Sykling er en
måte å komme seg i form på, og
alle kan drive med den – uavhengig av fysisk nivå, sier Gry Lund

Bryn - Træff 2
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Elnesvågen
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11 - 38
0 199-134 14
1 206-131 11
1 140-102 9
2 139-113 6
4 132-126 4
5 105-205 4
4 89-131 2
7 106-174 0

Positiv mottakelse. Gjemnes
Sykkelklubb blir dermed det siste
tilskudd til en region som «herjes» avsykkeldilla. I flere kommuner kommer stadig flere ritt til på
terminlista, og flere nye klubber
er stiftet de siste åra.
Det har også Harstad merket.
– Vi har fått flere positive
tilbakemeldinger etter at det ble
kjent at vi starter opp en klubb. Jeg
tipper vi får en kjerne på nærmere
femti personer som vil være med i
klubben mer eller mindre fast,
sier hun.
Klubben skal være for hele
kommunen, og har som mål å
bli et samlingspunkt også for
dem som allerede er i gang
med sykkelsporten – eller vil

– Det er allerede mange i kommunen som sykler for seg sjøl, og
vi håper vi kan samle alle i denne
klubben, sier Harstad.

alle kan sykle i sitt eget tempo.
Ifølge Harstad og initiativtakerne
vil det også bli arrangert samlinger hvor hele familien kan delta
sammen.

Uniformeres. I tillegg til ven-

Temakvelder. – Det er veldig

negjengen hun syklet sammen
med i fjor, er det også andre som
har trent sammen mer eller mindre organisert den siste tida som
er med og stifter klubben.
Sammen skal de nå uniformeres, og planen er å delta på flere ritt
iløpet av sesongen.
– Vi kommer til å lage ei liste
over det vi mener kan være aktuelle ritt for medlemmene våre. Og så
håper vi å sjøl kunne arrangere ritt
itida som kommer,sier Harstad.
Planen for klubben er å arrangere fellessykling en gang i uka.
Treningene blir lagt opp slik at

mange flotte sykkelløyper rundt
omkring i hele kommunen, og
disse vil bli tatt i bruk, sier Harstad.
Klubben ønsker også å legge til
rette for at medlemmene skal få
hjelp til mer enn det reint sportslige, og har som ambisjon å arrangere sykkelkvelder der stell av sykler og treningsveiledning blir
tema.

starte.

Geir Moholt fra idrettskretsen kommer til å være til stede
når klubben skal stiftes kommende mandag på Batnfjordsøra.

Vatne får konkurranse fra Jensen
Dårlig nytt for Stian Vatne:
Johnny Jensen kommer til å
spille håndball-VM for Norge,
melder TV 2.

mesterskap og jeg forholder meg
til det endelige uttaket når det
kommer, sa Vatne diplomatisk da
han spilte showkamp i Idrettens
Hus i romjula.

TROND HUSTAD

Nå er troppen fulltallig, og
landslagssjef Robert Hedin bekrefter at han tar med Jonny
Jensen til Kroatia.

trond. hustad@r-b.no
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Harstad – som er en av initiativtakerne til klubben.

MOLDE: Vatne ble hentet inn som

forsvarssjef etter at Jensen og flere
andre veteraner ga seg på landslaget i fjor. Nå risikerer han mindre
spilletid enn tidligere antatt.
– Vi trenger alternativer i et tett

Mens landslaget har startet
VM-forberedelsene i Drammen,
og med kamp i Spania, har Jensen
vært på en lenge planlagt sydenfe-

rie med familien. Den avsluttes
onsdag, og TV 2 Sporten snakket
med Jensen da han kom tilbake
fra en av mange treningsturer
under ferieoppholdet.
– Det går veldig bra. Her har jeg
løpt mye og trent styrke, og ikke
hatt noe vondt i kneet. Jeg har ikke
vært i stand til å trene slik på 2 til 3
år, sier Jensen.

Norge spiller mot Kuwait og
Sverige i helga. VM starter 17.
januar.

Stian Vatne

