
Frams Ica Maxi Cup på
nyåret har blitt en fin
tradisjon for våre yng-
ste fotballspillere. I
helgen var framtidens
stjerner på nytt samlet
i Framhallen.

Fra fredag ettermiddag til søndag
kveld var det full aktivitet påTor-
strand med ivrige spillere fram
mange av våre lokale klubber. Da
ØP tok en tur innom Framhallen
på lørdag, var G-02 i gang med
sine kamper. Et av de tøffe og
jevne oppgjørene var mellom
Nanset og Hedrum/ Sporty. La-
gene fulgte hverandre som skyg-
ger både i spill og i
målprotokollen, men til slutt var
det Nanset som trakk det lengste
strået.

4-3 vant gutta fra Fagerli, og der-
med fikk de blå sin første seier
over naboene fra
Bommestad/Rødbøl.

– Det var en tøff kamp. Vi har
aldri slått dem før, men vi har
trent godt siden sist, forteller
Nansets Herman Støvland Riks-
fjord som selv sto for en nettkjen-
ning i det morsomme oppgjøret.

– Det er ekstra gøy å slå He-
drum/Sporty, og vi skal vinne alle
kampene i dag, legger Herman
til.

Hedrum/Sporty-leiren tok tapet
mot Nanset med fatning.

– Vi er litt morgenslappe, men
vi kommer sterkere tilbake,hum-
rer trener Pål Stian-
sen – som i neste
kamp så sine gutter
slå Stag hele 6 0.

Arrangørklubben
Frams G-02-lag kom
fra en sterk 6-2-seier
overKvelde,mendet
ble tøffere mot Tjøl-
ling. Fram Rød måtte bite i par-
ketten med 2 4 mot gjestene fra

Løveskogen, men frammane var
blide uansett; for et tap er raskt
glemt og kioskens mange fris-
telser er aldri langt unna når man
er på cup.

Helgens kamper ble preget av
mangemål, formed
en hel hall og store
mål til rådighet, ble
det nok av boltre-
plass for distriktets
små goalgettere.

For øvrig skal
Jarle Volleng og
hans stab ha hon-

nør for en som vanlig vel
gjennomført turnering.

– Det har gått veldig bra og jeg
tror de 350 ungene fra 6 11 år på
de 51 påmeldte lagene har kost
seg i helgen. Det har ikke kom-
met noen klager i alle fall, fortel-
ler en fornøyd Volleng.

Ragnar Eftedal
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Gøypå egen cup: FramRød i G8-klassen koste seg på cup i Framhallen lørdag. Fra venstremot høyre foran står Henrik Løvald, Kristian Strandmyr, Anders
Løvald, Shad SalimMohu, Lukas Rustad Eriksen. Bak står Anette Andersen (trener), Anders Lauritzen, Benjamin Rustad Eriksen og Thomas Løvald (trener).
(Foto: Ragnar Eftedal)

Enhelmaks cuphelg
Framhallen fylt medmoro og fotballglede

Full innsats:Det var mangemor-
somme og jevne oppgjør under

årets Ica Maxi Cup. Her er Nansets
Herman Støvland Riksfjord i duell

med Henrik Holt fra
Hedrum/Sporty.

«Vi er litt morgen-

slappe, men vi

kommer sterkere

tilbake»

– De svømte kjempebra, eller
egentlig sinnssykt bra forresten,
forteller Ljosland Norris.

I det raske bassenget i Kristian-
sand gjennomførte de det tradi-
sjonsrike stevnet med stil.

Anniken Kiil satte to perser på tre

øvelser. Jørgen Wiik perset på
200m rygg med 1. 18,01 og svømte
finale på 50m rygg og på 50m fri
endte han på delt 3. plass. Martin
Schau tok seg til finalen på 50m
bryst. JohannesWiik satte pers på
åtte av 11 øvelser og er et råskinn
ifølge Ljosland Norris. Ida Marie

Dybdal har trent godt i det siste
og satte pers på alle brystøvelsene
sine. Jenny Brønseth tok tre nye
rekorder. Anne Cathrine Skinmo
tok fire perser på syv øvelser. An-
drea Karstad satte pers på åtte av
ti øvelser, mens Camilla Olufsen
gjorde det på fire av fem. Alek-
sandraVeseth Bjerg tok tre rekor-
der på ni øvelser. Jonatan Støtvig
Schønning satte like godt pers på
åtte av åtte øvelser.

–Deklinte virkelig til alle sam-
men, skryter Ljosland Norris.

TorgrimSkogheim
33 16 30 83 ● torgrim.skogheim@op.no

Sterk LSK-innsats i helgen
Samtlige Larvik-svømmere hjemmed nye per-
sonlige rekorder. Det var Skagerak Swim denne
helgen og Larvik Svømmeklubb stilte 11 svøm-
mere som alle imponerte trener Silje Marie Ljos-
land Norris.

Sterk LSK-innsats: JørgenWiik og de andre ti svømmerne fra Larvik Svøm-
meklubb var denne helgen i Kristiansand på Skagerak Swimder de viste god
form og satte vanvittig mange personlige rekorder. (Arkivfoto)


