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Molde FKs J16-lag ledet
1-0, men måtte til slutt se seg
slått 1-5 i finalen i B-sluttspillet i Dana Cup. Lørdagens
kamp var jentenes tiende
kamp på seks dager, og det
preget MFK-jentene utover i
finalekampen. Men ikke lenge
etter kampen var smilene på
plass, og laget har med seg en
flott pokal hjem fra Danmark.

Målrikt: Træffjuniorene vant
stort i åpningskampen mot
Grüner i går.
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Vinnerlaget: Tommy Sætre fra Fræna slår forbi blokka til motstanderlaget fra Kristiansund. Elin Ranheim fra Øksendal
ser med tilfredshet at det blir poeng og seier i år som i fjor i Batnfjord open.
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Kreativt og
lekent i sanda
10-årsjubileum for Batnfjord Open
17 lag fra fem
kommuner var med
da Batnfjord open i
sandvolleyball ble
arrangert for tiende
gang lørdag.
HUGO TINGVOLL
sport@r-b.no

GJEMNES: Ikke alltid er alvoret og

det å vinne det viktigste når voksne møtes til idrettskonkurranse.
Batnfjord open er et eksempel der
det å ha det artig er det aller viktigste. Lørdag var det 10-års jubileum
for volleyballturneringen i Gjemnes.

Kreative navn Jubileumsturneringen samlet 17 lag fra Fræna,
Molde, Surnadal, Kristiansund,
Eide og Gjemnes. Navnet på lagene sier sitt om viktigheten av å
sette humoren på topp foran all
verdens taktikk og strategivalg.
Levva livet, Takk for lagje, Brura
og Co, Kremen, Flying dutch og
Team Sprætters var noen av lagene som brukte lørdagen til å
spille volleyball på de to banene i
Batnfjordsøra.
– Rekorden er 24 lag. Sånn sett
er vi godt fornøyd med årets deltakelse. Lek og moro er det vi priori-

Elleve seirer
på åpningsdagen i NC
Norway Cup i fotball ble innledet i Oslo i går. 33 lag fra vårt
distrikt er med, og åpningsdagen ga elleve seirer.
JAN H. INDBJØR
jan.henrik.indbjor@r-b.no

MOLDE: Træffs juniorlag har høye
ambisjoner, som omtalt i forhåndsomtalen i Romsdals Budstikke, og
Lars Birger Flemmens disipler innledet med solid 9-1-seier over Grüner.
Midsund G16-lag kunne bokføre 8-1-gevinst over Klæbu i G16, og
Træff slo Namsos 6-0 i samme klasse. Ellers registrerer vi både 5-0 til
Eide over Tromsø i G14-klassen og
samme seierssifre for Vestnes Varfjell over Kolstad og for Langfjorden
over Kopervik i samme årsklasse, i
sjuerfotball.

norway cup-resultater
Ektepar i sekretariatet:
Ingvild Dverseth Sæther og
Arnt Erik Rød er gift med
hverandre. Lørdag jobbet
de begge i sekretariatet.
Ingvild rakk å spille kamper
i tillegg.
terer høyest når vi møtes her en
lørdag i juli hvert år. Åge Ødegård
er leder for Batnfjord open som
med årene har blitt en del avBatnfjord IL.

Fortsatt spretten Mens innendørs volleyball spilles med seks
spillere og sandvolleyball kun har
to spillere på laget, er det fire på
hver side av nettet i Batnfjord
open. Ingen lag har lov til å spille
med rene herre- eller damelag.
Turneringslederen opplyser at
alle lagene må ha med begge
kjønn.
Olav Magne Dønnem er fortsatt spretten selv om han har sluttet som aktiv idrettstutøver. Den
tidligere landslagsutøveren ga seg

Myk spiller: Malene Nordheim Schön viser mykhet i sin
kamp for å rekke ballen.
med skihopp i 2006. – Jeg er med
og jobber som rekrutteringstrener sammen med hoppmiljøet i
Molde. Det er gøy. Gøy er det også å
spille volleyball her sammen med
trainee-kollegaer fra forskjellige
bedrifter i Kristiansund.

Lykkelig taper Etter solid spill
gjennom hele turneringen var det
til slutt Team Sprætters fra Kristiansund som vant turneringen.

De slo laget med bare tre spillere
på laget. Elin Ranheim (Øksendal), Tommy Sætre (Fræna) og Anders Sæther (Øksendal) vant i fjor,
men måtte se seg slått i finalen
denne gang.
For Anders Sæther på det tapende finalelaget ble turneringen
likevel ekstra hyggelig. Han ble
nemlig trukket ut som vinner av
en weekend for to på et tilfeldig
valgt Choice-hotell i Norden.

■ Norway Cup-resultater søndag:
Klasse A (G19): Grüner – Træff 1-9.
Klasse B: (G16): Lesedi Strikers –
Molde 0-3, Midsund – Klæbu 8-1,
Træff – Namsos 6-0. Klasse C
(G14): Eide – Tromsø 5-0, ArnaBjørnar – Molde 4-0. Klasse D
(G13): Træff – Haugerud 1-1,
Jevnaker – Eidsvåg 2-0. Klasse E
(G16 - 7-er): Harøy – Vardø/Berlevåg 0-7, Harøy – Nordreisa 2-2,
Vestnes Varfjell 2 – Falk 2-3.
Klasse F (G14 - 7-er): Vestnes
Varfjell 2 – Kolstad 2 5-0, Tus Felde – Vestnes Varfjell 5-0, Bøverbru
– Tomrefjord 0-0, Kopervik –
Langfjorden 0-5. Klasse H (G12 7-er): Ellingsrud – Elnesvågen 24, Vålerenga 2 – Skåla 1 4-0, Rælingen 2 – Træff 1 4-0, Elnesvågen
– Lyn 4 2-8, Skåla 1 – Tønsberg 2
1-2, Træff 1 – Flint 1 0-2, Nordstrand - Elnesvågen 3-1, Flint R Skåla 1 5-0.
Klasse R (J16): Eidanger – Træff 02, Torvastad – Bryn 2-2. Klasse S
(J14): Bønes – Molde (res. ikke registrert). Klasse U (J16 - 7-er):
Isfjorden/Veblungsnes – Kvik 0-5,
Endorf – Fiksdal/Rekdal 1-4, Vestre Gran 2 – Træff 7-1, Harøy –
Kvinesdal 0-14, Høvik – Midsund
4-0. Klasse V (J14 - 7-er): Olsvik
– Langfjorden 4-0, Haugfoss –
Eide 2-5, Langfjorden - Solid 0-1.

