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Jan Gunnar Solli ble utvist rett før pause da New
York spilte 1-1 mot bunnlaget Vancouver Whitecaps i Major League Soccer lørdag. Solli fikk
direkte rødt kort da han som bakerste mann dro
ned gjestespilleren Camilo da han var alene
gjennom. Kampen endte 1-1, og var med det
New Yorks 15. uavgjorte på 27 kamper.

Petter Solberg endte på tredjeplass i Rally Australia søndag, slått
bare av den finske Ford-duoen Mikko Hirvonen og Jari-Matti Latvala.

Vant sykkel: Anna Wiseth Skalde (3) i midten kunne juble etter å ha vunnet en splitter ny sykkel. Storebror Olav Wiseth Skalde (6, til venstre) og kameraten Ludvig Solli
Enger (6) jublet også etter en flott dag på Barnas sykkelfestival.

Barna tråkket til
TORVIKBUKT: I flott
og mildt vær arrangerte
Gjemnes sykkelklubb
Barnas Sykkelfestival i
Torvikbukt. Hele 96
barn i alderen ett til 14
år deltok på festivalen,
som ble arrangert for
tredje år på rad.

Syklinga foregikk på grusbanen Øra stadion, og det ble
en perfekt arena for både syklistene og publikum. De spreke
ungene syklet fra en halv
runde for de yngste og opp til
tre runder for de eldste.
Småtrollene mellom ett og
fire år tråkket i gang festivalen. De syklet med trehjulsykkel og sykkel med støttehjul.
Her skulle det sykles en halv
runde (200 meter). De som ønsket det fikk sykle en hel runde.

Vant sykkel

 For Anna
Wiseth Skalde (3) fra Kristiansund ble det en spesiell dag.
Hun smilte fra øre til øre der
hun syklet på sin flotte rosa
sykkel med støttehjul.
Hun syklet i hinderløypa og

Fornøyde arrangører: Siv Grøteide (fra venstre), Gry Lund Harstad og Siri Ask Fredriksen var strålende fornøyd med oppmøtet.
200 meter sammen med andre
på sin egen alder. Når det viste
seg at hun stakk av med
hovedpremien en ny sykkel,
var det bra ørene var på plass.
Hvis ikke hadde smilet gått
helt i rundt.
– Den var litt stor, smilte
Anna da hun fikk prøvesitte
sykkelen.
– Kjempebra å ha en sykkel å
vokse på, sa mamma Vibeke.
Storebror Olav (6), som syklet én runde, skulle få låne syk-

kelen, kunne Anna fortelle oss.

Tradisjon

 Festivalen fortsatte med en runde for fem- og
seksåringene, to runder for
dem mellom sju og ni, og tre
runder for kidsa mellom ti og
14 år. Her var det høy fart og
mange var ivrige med å krysse
mållinja først.
I tillegg var hinderløypa, med
kjegler, hopp og hindringer,
meget populær. Her var det
unge syklister i aksjon hele

Sykkelfest: Alle de som deltok på Barnas sykkelfestival 2011 samlet seg for et bilde. 96 barn i alderen ett til 14 år deltok.
dagen.
Hensikten med arrangementet er at ungene skal ha det
moro, og at alle er vinnere. Det
er ikke fokus på hvem som
kommer først i mål. Her blir
alle heiet frem og samtlige premiert.
Gry Lund Harstad sammen
med Siv Grøteide og Siri Ask
Fredriksen var strålende fornøyd med oppmøtet.
-– Det er tydelig at sykkelinteressen er stor, også her i

Gjemnes, forteller de.
De benytter anledningen til å
takke alle frivillige som har
stilt opp, og ønsker samtidig
velkommen til Barnas Sykkelfestival også neste år.
– Festivalen er en tradisjon
nå, smiler de.
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