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world Cup-tyvstArt i sølden

Jansrud står over alpinåpning
Kjetil Jansrud dropper
verdenscupåpningen i
Sölden fordi formen i
storslalåm ikke er på topp.
Det sier landslagstrener Christian
Mitter til NRK tirsdag.
Jansrud (bilde t h) har prioritert
fartsdisiplinene på trening.

– Storslalåmformen er ikke helt
der den skal være, sier Mitter.
Rennene på Rettenbach-breen
har i de senere årene markert
starten på verdenscupsesongen i
alpint. Lørdag 27. oktober er det
storslalåm for kvinner, og søndag
er det mennenes tur. Så er det
pause i World Cup til slalåmrenn i
finske Levi 17. og 18. november.

Ung og lovende narviking vant:

simon helt til
topps i umeå

tweeten: Her har Mjølners Twitter-konto retweetet, eller delt, et
innlegg fra «Finndinspiller». På spørsmål om det betyr at Mjølner ikke
kommer til å forlenge kontrakten, svarer Mjølner «ja». Sportslig leder
Kenneth Claeson sier imidlertid noen dager senere at klubben fortsatt
er i forhandlinger med Francois Yabre.
Foto: skjermdump/twitter

mjølner
terium.
– Jeg spiller alltid på lag som
virkelig vil ha meg. Hvis jeg
ikke føler at jeg er ønsket i en
klubb, vil jeg lete etter en ny
klubb. Hvis Mjølner virkelig
vil ha meg, og hvis de ser hva
jeg er kapabel til, så må de
vise det, sier forsvarsspilleren.

en kamp igjen
Mjølner ligger, med en serierunde igjen, på 7.-plass på tabellen med 44 poeng. Dersom

de rød/hvite vinner hjemme
mot Grorud og de øvrige resultatene går Mjølners vei,
kan laget ende på 3.-plass.
– Jeg vet ikke hva planen til
klubben er. Da jeg kom hit i
vår, ble jeg fortalt at planen
var å overleve i divisjonen.
Slik jeg ser det, er oppdraget
utført og vel så det. Jeg har levert det klubben ønsket, sier
Yabre og legger til:
– Nå er det en kamp igjen,
og jeg skal bare utpå matta og
levere.

vAnt: Simon Kuraas Johnsen gjorde det sterkt på brytematta i Umeå. Dette stevnet er det største nord i
Sverige, og bryteren fra Narvik Atletklubb vant alle sine matcher.

Ung og lovende narviking vant sin nye
vektklasse under et
større internasjonalt
brytestevne i svenske
Umeå.
Kjell KolsviK

kjellko@fremover.no

Simon Kuraas Johnsen gikk
helt til topps i klasse Ungdom
92 kilo under et internasjonalt
brytestevne i Umeå i helgen.

Første stevne
I sitt første stevne for sesongen,
og i ny vektklasse, vant bryteta-

lentet fra Narvik alle sine kamper.
- Både jeg og svensken hadde
vunnet alle kampene da vi
møttes i siste match. Siden jeg
er lettere enn konkurrentene jeg er 87 kilo - må jeg bryte både
teknisk og taktisk. Det klarte
jeg bra, synes Simon.

skryt bra Barth
Med seg i hjørnet hadde han
sandbrytingeksperten
Eric
Barth. Sistnevnte skryter av
den flere år yngre Kuraas Johnsen.
- Simon brøt veldig bra, hevder
Barth
Selv brøt Eric to kamper og

endte på fjerdeplass.
- Jeg plages litt med skader og
dro egentlig bare for å coache
Simon. Du må skrive at Simon
var bra, gjentar Barth.

kolbotn Cup
Simon Kuraas Johnsen har et
stort stevne i vente.
- Neste blir vel Kolbotn Cup i
november, sier Umeå-vinneren
fra Narvik Atletklubb.
Stevnet i Umeå heter Norrländska Elitbrottningarna 2018.
Dette er det største brytestevnet nord i Sverige. Det ble gjennomført hele 342 kamper i løpet av stevnet.

