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John Carew og Aston Villa sulten på revansje i europacupen
BIRMINGHAM: For ett år
siden ble John Carew snytt for
Europaliga-spill av Rapid
Wien. Det vil ikke landslagsspissen ha noen gjentakelse av.
For andre gang på like mange
år har nemlig Aston Villa fått
nettopp Rapid Wien som motstander i siste kvalifiseringsrunde til høstens europaliga. I

fjor trakk østerrikerne det
lengste strået, og gjorde slutt
på Villas Europa-eventyr nesten før det hadde startet.
John Carew husker de to
kampene med blandede følelser. Det første møtet i Wien
måtte landslagsspissen stå
over på grunn av sykdom – og
se lagkameratene tape 1-0.

Til returkampen i Birmingham var lørenskogingen spilleklar – og lenge så han ut til å
ha sendt hjemmelaget ut i
Europa med sin 2-0-scoring. Et
sent Rapid-mål snudde imidlertid alt på hodet – og Villa
forsvant hodestups ut.
– Det var et av sesongens
aller mest skuffende øyeblikk –

Tror på
jevn kamp

sidestilt med finalen i ligacupen og semifinalen i FA-cupen.
Det var trist, men det skal vi
forandre i år, sier Carew til
Mercury Sun.
Han ber nå lagkameratene
glemme det som skjedde mot
Rapid for ett år siden.
– Jeg vet ikke helt hva som
gikk galt i fjor. Har egentlig

ikke tenkt så mye på det. Vi må
uansett bare legge det bak oss.
Jeg er overbevist om at vi er
mer enn gode nok til å vinne
denne gangen, sier landslagsspissen.
Som i fjor åpner Villa borte i
den avgjørende kvalifiseringsduellen mot Rapid.

Fotballgutter: Ståle Solbakken (fra venstre), Egil Olsen og Nils
Johan Semb.

OSLO: Toppfotballsjef
Nils Johan Semb håper
han kan få glede seg
over en norsk
mesterligadeltaker
denne sesongen.
Men bak Rosenborg er det sørgelig tynt.
– Jeg må komme med et
hjertesukk og håp om at andre
klubber ser muligheten som
ligger i Europa, sier Semb.
Rosenborg skal måle krefter
med FC København. Vinneren
får innpass i den gjeveste turneringen (mesterligaen), mens
taperen får spill i europaligaen.
– Det er en helt åpen kamp.
Nøkkelen ligger på Lerkendal.
RBK må finne balansen mellom å angripe og ikke å slippe
inn mål, sier Semb.
Toppfotballsjefen viser til et
RBK-lag som ofte kan male på
i møtet med norske motstandere. Håpet er at tirsdagens
utgave minner mer om den
man så mot AIK (2-0-seier
hjemme).
– Det var en gjennomført bra
kamp der de hadde god
balanse og kontroll tidlig, kanskje uten å imponere, men så
fikk målet de trengte og kjørte
på etter det, sier Semb.
– Men det er stor forskjell på
FCK og AIK, påpeker toppfotballsjefen.
Forskjellen på mesterliga og
europaliga er ikke stor når
man tenker på effekten for
norsk fotball.
– Det har mye å si statusmessig, men rangeringsmessig får
man like mange poeng. Man
kan nesten få flere poeng av
spill i europaligaen, men statusmessig er mesterligaen
klart best. Det gjelder også den
økonomiske gevinsten, sier
Semb.
Rangeringene Semb snakker
om, har vært traurig lesestoff
sett med norske øyne den siste
tiden. Rosenborg er det eneste
laget som får det til utenfor
landegrensene.
– Jeg tror alle har en målsetting om å komme til Europa,
men det er jo noe alle kan si.
Målsettingen må ha en konsekvens. Da må man trene på å
spille
internasjonalt,
sier
Semb.
ROSENBORG stiller med
mannskap på Lerkendal
København tirsdag. Rade
Vadim Demidov trente for
mandag.

skadefritt
mot FC
Prica og
fullt igjen

Yngst: Isabell Myklebust (til venstre) og Hedda Harstad var med
på sykkelfestival.

Stolt: Anette Astad (fra venstre), Emilie Hyllnes og Malin Astad
og alle fikk medaljer.

I tet: Eskil Silseth la seg rett i tett for de som syklet tre runder.

Nesten 100 barn møtte opp for å sykle
GJEMNES: Topp dag for små
pedaltråkkere i Torvikbukt
søndag.
Hele 87 barn fra 1 til 13 år
møtte opp da Gjemnes Sykkelklubb arrangerte sykkelfestival for andre år på rad.
Deltakerne tråkket til på
grusen rundt Øra stadion. Det
var en perfekt arena i det
flotte sommerværet.
De spreke ungene syklet fra
en halv runde for de yngste, og
opp til tre runder for de eldste.
Hedda Harstad var dagens
yngste utøver. Ettåringen fikk
hjelp av pappa Arnt Olav Harstad. Harstad er for øvrig
leder i sykkelklubben.
– Hensikten er å ha det
moro. Her er alle vinnere, sier
Harstad.

Rosa: Andrea Bjerkeset Warvik.

Tommelen opp: Odin Harstad.

Med støtte: Karl Junker hadde
støttehjul.

I tillegg til å sykle rundt
banen, var det hinderløype
med kjegler, hopp og hindringer. Det var unge syklister i
aksjon hele dagen.
Harstad var strålende fornøyd med oppmøtet.
– Det er tydelig at sykkelinteressen er stor her i Gjemnes,

sier lederen i sykkelklubben.
– En stor takk til alle frivillige også, sier Harstad.
Han lover nye sykkelfestival
neste år.
Det var gratis brus, saft,
frukt og kaffe til alle som ville
ha. Og ingen betalte for å
sykle rundt Øra stadion.

I sum ble det en flott dag
med barna i fokus.
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