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Rafael Benitez sier Liverpool skal slåss om gullet denne sesongen
SINGAPORE: Liverpoolmanager Rafael Benitez mener
laget hans blir bedre for hver
dag som går. Han er ikke i tvil
om at Liverpool vil slåss om
ligagullet kommende sesong.
Søndag fikk rødtrøyene fra
England sin første seier i
sesongoppkjøringen med 5-0
over Singapore. Liverpools tre

andre kamper har endt 1-1 mot
Thailand, 0-0 mot sveitsiske St.
Gallen og 0-1-tap for østerrikske Rapid Wien.
Benitez føler laget hans
begynner å komme i form tre
uker før åpningskampen mot
Tottenham i den engelske
eliteserien 16. august.
– Jeg mener vi fysisk forbed-

rer oss hver dag. Man kan se
at enkelte fortsatt er litt slitne,
men mentaliteten og moralen
er bra, sa Benitez etter
Singapore-kampen.
Forrige sesong måtte Liverpool nøye seg med annenplass
etter å ha tapt ligagullet til
Manchester United. Denne
sesongen er laget igjen klar for

å prøve å vinne trofeet for
første gang på 20 år.
– Vi har nok selvtillit til å tro
på at vi skal kjempe helt i toppen. Budskapet er klart: Vi
skal bli utfordrere og vi er
nødt til å jobbe enda hardere
enn i fjor, slår den spanske
manageren fast.
Benitez bekrefter at Liver-

pool er på utkikk etter nye
spillere før overgangsvinduet
stenger i utgangen av august.
– Jeg er fornøyd med stallen,
og som profesjonelle ønsker vi
ikke å snakke offentlig om
hvilke spillere vi ser på. Vi har
noen på blokken, men vi ønsker å holde navnene for oss
selv. (ANB-NTB-AFP)

Spratt helt til topps
17 sandvolleyballag med i jubileumsturnering på Batnfjordsøra
GJEMNES: Spenning,
godt spill og stor stemning! Den tiende utgaven av Batnfjord Open
ble en suksess.
Til slutt var det kristiansundslaget Team Sprætter's som
kunne juble for seier. Håndballspillerne Kjetil Gimnes og
Eivind Hauknes hadde med seg
volleyballspilleren Siv A. Mjønesaune og Eirik Olsen på
laget.

Skihopperspenst

 Det var
aldri tvil om hvem som var
best i finalen. ETA Beachterror, som har vært med flere
ganger i den populære sandvolleyballturneringen, tapte i to
strake sett. Settsifrene ble 2110 og 21-14.
Gullaget vant alle sine kamper ved Batnfjord stadion.
Navnet Team Sprætter's hadde ifølge motstanderne oppstått som en følge av den gode
spensten (eller sprætten) til
Kjetil Gimnes. Eller var det
mangelen på spenst?
Det var spillere med ulik bakgrunn som slo seg løs. Kom
Trainee hadde blant annet rugbyspilleren Tomás Donnelly og
den tidligere skihopperen Olav
Magne Dønnem på laget.
Trainee-laget spilte seg fram
til kvartfinalen.
Det var lag fra Gjemnes,
Surnadal, Molde, Ålesund,
Fræna, Tingvoll, Sunndal og
Kristiansund med. Som vanlig
hadde alle lag spillere fra
begge kjønn.

Kommer tilbake

Kremen
fra Surnadal var med for første
gang. De hadde med seg solstoler for å samle krefter mellom
slagene. De hadde også med
seg lavvo.
Lagleder Sonja Schei lovte å
komme tilbake også neste år.
Sportslig ble det stopp i kvartfinalen.
Publikum var med å lage en
flott ramme rundt arrangementet. Det var blant annet
stor stemning da laget Leva
Livet, med Åge Austnes i spissen, var i aksjon. Åge Aleksandersens udødelige slager
dundret naturlig nok ut av
høyttalerne da Leva Livet
spilte.
Åge Ødegård, Tonje Sæter,
Kari Ødegård, Kjetil Harstad,
Ingvild D. Sæter, Arnhild H.
Harstad, Carina Stokke og
andre sørget for at deltakere
og publikum hadde en flott dag
med sandvolleyball og moro.
RUNE EDØY
rune.edoy@tk.no



Spenst: Tidligere skihopper
Olav Magne Dønnem, Randi
Sandstad og William Storvik
viste at de kan spille volleyball.

Semifinale: Kjetil Gimnes og
Team Sprætter's vant semifinalen mot Knut Erik Brevik,
Audun Torvik og Beach sluts.

Team Sprætter's: Kjetil Gimnes (fra venstre), Siv A. Mjønesaune, Eirik Olsen og Eivind Haukenes
var best i sandvolleyballturneringen Batnfjord Open.
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Nettduell: Anders Sæther (til
venstre) i duell med Eirik
Olsen. Til høyre ser vi Siv A.
Mjønesaune.

FORSVARSSPILLER
Yngvar
Håkonsen (31) forlater Tromsø til
fordel for Tom Nordlie og Kongsvinger. 31-åringen har takket ja til
et tilbud som bilder ham til KIL ut
2010-sesongen. Håkonsen har tidligere spilt for Start, Lyn og belgiske Gent.

FRANCESCO Totti har forlenget
kontrakten sin med fem nye år i
Roma. 32-årigen, som var mye
plaget med kneskader forrige
sesong, vil dermed være over 37
år når den nye kontrakten løper ut.
Totti har kun spilt for Roma i sin
karriere.

ITALIENSKE Milan skal være
interessert i å hente franske David
Trezeguet fra Juventus. Men Juventus ønsker ikke å selge spissen
til konkurrerende serie A-klubber.
Forrige sesong slet den franske
spissen Trezeguet med skader i
begge knær.

