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I ringen er Thomas Hansvoll
et dyr. Hjemme er han 
bare småbarnspappa. 
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2 RETT FRA HJERTET Si din mening. Hva opptar deg, gleder
deg eller gjør deg opprørt? Og gjerne
– hva synes du om Sportmagasinet?www.dagbladet.no/sportmagasinet, sportmag@dagbladet.no

eller SMS: send SPORTMAG <din mening> til 1937

Ansvarlig redaktør: Anne Aasheim. Leder for Sportmagasinet: Sportssjef Tormod Brenna. Utgavesjef: Jens Olav Kløvrud, jok@dagbladet.no. 
Postadresse Pb. 1184 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon 22 31 06 00. Sportmagasinet har ikke ansvar for ubestilt materiale.

BOBLA

... OG HER SIES DET?
Send inn ditt forslag til 
www.dagbladet.no/
sportmagasinet, 
sportmag@dagbladet.no 
eller SMS: Send BOBLA 
<din mening> til 1937
Det beste forslaget belønnes
med en Dagbladet-sekk.

«Vær nå snill gutt,
spytt ut øret!»

Vinnerbobla: Innsendt av Thomas Brekke, Gunnar Schelderupsv 116 B, 6723 Svelgen.

Noen bobleforslag
som ikke vant ...
«Snu deg, Mekka er den 
veien».

«Da tar vi det en gang
til. Etter fire kommer
fem!»

«Sitt...bli!»

«Du trenger ikke telle
dem; jeg ser 10 
fingre...»

«Jeg gir meg! Nå skal jeg
kjøpe meg slike plasthansker
jeg også!»

«Hvordan var det nå
igjen, skulle jeg sitte til
han hadde talt?»

Hvor er ballen? Nr. 4

Godt om nabo-
oppgjør
Skrevet av: Tore E.
For ei tid tilbake skrev jeg til
Sportmagasinet og mente
dere ville finne gode histori-
er ute i bygdene – med lag
nedover i fotballens divi-
sjonssystemer. En ivrig Vi-
king-patriot skrev at den
slags fikk lokalpressen ta
seg av. Patriotisme har in-
genting med divisjonene å
gjøre – eller om det nå går
galt med Viking. Du glem-
mer aldri klubben din. 

Sportmagasinet gleder
meg stort. Nylig hadde dere
en stor sak om naboopp-
gjørene nede i divisjonene.
Slike saker tror jeg, nei jeg

vet, at mange vil lese om.
Klubben i mitt hjerte er
Tømmerholt i Vestfold. Før
drev den en elevatortil-
værelse mellom 6. og 7. di-
visjon. For tre år siden ble
det KM og opprykk. Året et-
ter KM og opprykk fra 6. I år
ble det nesten opprykk fra
5. divisjon. Legg dere på
sporet.

Jeg gleder med til hver
fredag med Sportmagasi-
net.

Synd på Norge
Skrevet av: Benny 
Synd at John Arne Riise ikke
klarte å sette den kanonkula
han sende mot Hellas sin
keeper i førsteomgang.
Jævlig synd at linjedom-
meren driter seg loddrett ut
og avslører at har skeive
hornhinner. Drit at Ole Mar-
tin Årst skaller ballen i bak-
ken og ikke bare setter den
inn i åpent mål. Trist at Mar-
tin Andresen tar de fleste
cornerne. Men alt i alt, Nor-
ge spilte bra, bare synd de
ikke klarer å sette inn lærku-
la når sjansene er der.

SPORTQUIZ
SMÅGUTT

1. Hvilket fotballag topper 
tabellen Ligue 1 i Frankrike?
2. Hvilke to lag møtes til
cupfinalen for kvinner i år?
3. Hvilken fotballklubb har
flest seriemesterskap, 
herrer? 
4. Hvilket lag sykler Kurt 
Asle Arvesen for?
5. Hvem vant årets Tour de
France?

JUNIOR
1. Han tok VM-sølv i lang-
renn 2004, men er ski-
skytter. Hva heter han?
2. Strømmens fotballgutter 
er klare for opprykk. Fra 
hvilken divisjon?
3. Hvilken Premier League-
klubb spiller Robin Van 
Persie for?
4. Hvilken idrett forbinder du
med duoen Nina Håkedal og
Ingrid Tørlen?
5. Hvor arrangeres håndball-
EM for kvinner i desember?

SENIOR
1. Hvor mange medaljer tok 
ekteparet Poirée under VM i
Oberhof i 2004?
2. Hvem vant årets Wimble-
don, kvinner?
3. Hvilken norsk fotballspiller
har flest NM-titler?
4. Hvem ble nummer fire 
under fotball-VM i sommer?
5. Hvem vant årets Evian 
Masters?

OLD BOYS
1. Hvor mange OL-gull har
Hjallis tatt?
2. Hvor mange Grand
Slam-titler fikk André
Agassi med seg før han ga
seg i september i år?
3. Hvilken idrett forbinder
du med Helge Andreas
Løvland? 
4. Hvor mange NM-titler
har Birger Ruud?
5. Hvilken fotballklubb var
den første til å vinne NM? 

SVAR

Smågutt:1. Lyon, 2. Asker og Røa, 3. Rosenborg (19), 4. CSC, 5. Floyd Landis.
Junior:1. Lars Berger, 2. 3. div. (avd. 4), 3. Arsenal, 4. Sandvolleyball, 5. Sverige.
Senior:1. 9 (7 gull, 1 sølv og 1 bronse), 2. Amelie Mauresmo, 3. Roar Strand (5), 4. Portugal, 5. Karrie Webb.
Old Boys:1. 3 (1500 m, 5000 m og 10 000 m under OL i Oslo i 1952), 2. 8 (Wimbledon 1992, US Open 1994, 1999, 
Australian Open 1995, 2000, 2001, 2003 og French Open 1999), 3. Friidrett (10-kamp), 4. 1 (1939), 5. Grane (1902).

HVOR ER BALLEN

Hvor er ballen? Skottland slo Frankrike 1–0 i EM-
kvalifiseringskampen sist helg. Her kjemper Thierry
Henry om ballen med Christian Dailly (t.v.) og Gary
Caldwell. Foto: Scanpix
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4 UKAS LISTE Send inn din topp fem-liste til 
sportmag@dagbladet.no eller
www.dagbladet.no/sportmagasinet
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I dag starter VM i turn.
Disse øyeblikkene
glemmer vi aldri:

Tekst: Eivind Skjervum, esk@dagbladet.no, i samarbeid med Tove Paule, NRKs ekspertkommentator i turn

NADIA COMANECI,
ROMANIA

MONTREAL-OL ’76

Hun viste oss 10-tallet
Den lille tenåringsjenta Nadia 
Comaneci turnet seg inn i hele 
verdens hjerter under OL i 1976. I
lagkonkurransen ble hun den første
turneren til å få karakteren 10,0. 
Bragden skjedde i skranke, under
lagkonkurransen, og Comaneci 
turnet rett og slett perfekt. Coma-
neci strålte, og publikum gispet av
beundring. Da tallet 1,00 – arran-
gøren hadde ikke drømt om at 
10-tallet skulle komme opp, og der-
med ikke plass til mer – brøt jubelen
løs i turnhallen.

VALERI LIUKIN
KASAKHSTAN

EM, MOSKVA ’87

Trippel salto fra Lukin
En hel turnverden trodde knapt sine
egne øyne under EM i turn i Moskva
i 1987. Valeri Liukin blir den første
som noen gang utfører en trippel
salto i frittstående for menn. 
Momentet regnes for noe av det 
aller vanskeligste – om ikke det
vanskeligste – som noen gang har
blitt utført i turn. Året etter, i 1988,
tar Liukin to gull og to sølv under OL
i Seoul. Datter hans Nastia turner i
dag for det amerikanske landslaget,
og er regjerende amerikansk 
mester.

KERRI STRUG,
USA

ATLANTA-OL ’96 

USA fikk en ny helt
Amerikanerne elsker OL, de elsker
helter, og mest av alt elsker de OL-
helter. Ingen OL-helt ble større enn
Kerri Strug under OL på hjemmeba-
ne i 1996. Under lagkampen overgår
det amerikanske laget seg selv, men
alt hviler på beskjedne Strug i hopp.
Under første hopp går det galt. Hun
skader beinet stygt. Men jenta biter
tennene sammen, hopper igjen, og
lander fjellstøtt på ett bein. Strug
hilser til dommerne, før hun faller
sammen i smerte. USA tar gull, og
Georgia Dome eksploderer.

OLGA KORBUT
HVITERUSSLAND
MÜNCHEN-OL ’72

Baklengs på bommen
Spurven fra Minsk ble Olga Korbut
kalt. I 1972 vant hun alles hjerter
med fantastisk turning under OL i
München – en OL-turnering preget
av terror. Korbut var ekstremt myk,
og gjorde øvelser verden aldri hadde
sett før. Det største øyeblikket kom i
bom. Som første turner i et mester-
skap utførte hun baklengs salto på
bommen. Kunststykket sikret 17-
åringen det første av i alt tre OL-gull
under mesterskapet. 
Hun tok også OL-gull i Montreal i
1976.

KOJI GUSHIKEN,
JAPAN

LOS ANGELES-OL ’84

Gull og gledestårer
For et drama det ble i turnhallen 
under OL i Los Angeles i 1984. 
Under mangekampen turnet japa-
neren Koji Gushiken som han aldri
hadde gjort før. Gushiken var 
veteranen som hadde slitt for en
topplassering i mange år. Alle 
trodde Bart Conner skulle vinne,
men han feilet. Peter Vidmar fra
USA ledet da Gushiken turnet siste
øvelse. Japaneren måtte ha 9,90 for
å ta gull, og han greide det. 
Gushiken vant med 0,025 poeng, og
brøt sammen i gledestårer.

Yuri Vlasov
OL Tokyo 1964

Da de olympiske leker starter i Tokyo
1964, er vektløfter Yuri Vlasov, Sovjet
(Ukraina), allerede både regjerende mes-

ter og verdensrekordholder i supertungvekt. 
Vlasov er det nærmeste man kommer statusen
verdens sterkeste mann. Mesterskapene avgjøres
nemlig som sammenlagt resultat etter tre typer
løft: press, rykk og støt – med tre forsøk på hvert
løft. Etter gullet i Roma 1960 har han vunnet tre
verdensmesterskap på rad. Nå er Vlasov favoritt
til nytt olympisk gull. Han får imidlertid hard kon-
kurranse fra en annen ukrainer, Leonid Zhabotyn-
sky. I press setter Vlasov ny verdensrekord med
197,5 kg. Zhabotynsky løfter 187,5 kg og ligger 10
kg bak etter første øvelse.

I rykk tar Leonid Zhabotynsky inn fem kilo når
han setter olympisk rekord med 167,5 mot Vla-
sovs 162,5 kg. For å vinne må Zhabotynsky slå sin
landsmann med over fem kilo i støt. Hvis de står
likt, vinner den som veier minst, og det gjør Vla-
sov. Etter to løft i støt ber Leonid Zhabotynsky om
217,5 kg. Det er verdensrekord. Han har to forsøk.
Han går på plattformen, løfter vekten opp i kne-
høyde og mister den. Hoderystende går han ned
fra plattformen. Vlasov ber om å 210 kg, og klarer
det. Etter at han har gjort seg ferdig med sine tre
løft, går Zhabotynsky opp til siste forsøk. Denne
gangen klarer han vekten uten problemer.

Vlasov blir rasende. Han forstår at han er blitt
lurt til å velge for lett vekt i sitt siste forsøk.

Seinere skriver han at han alltid hadde trodd på
renheten og ærligheten i konkurransen om å være
den sterkeste løfteren. Denne kvelden forstår han
at det finnes en styrke som ikke har noe å gjøre
med rettferdighet.

Seierspallen i supertungvekt 1964 er historisk.
Alle medaljevinnerne er på forskjellige tidspunkt
olympiske vinnere. På bronseplass står gull-
vinneren imellom tungvekt 1952 Norbert Sche-
mansky. Sølvet går til gullvinneren i supertung-
vekt 1960 Yuri Vlasov og på topp står rimeligvis
den nye mesteren. Leonid Zhabotynsky er ikke
noe blaff i den olympiske historien. Fire år seinere
forsvarer han gullet i Mexico lekene.

Når en i dag leser om Vlasovs reaksjon på å bli
taktisk utmanøvrert, gir det inntrykk av en idyllisk
fortid. Kanskje heller en naiv forestilling om sam-
tidas toppidrett.

Først i OL 1976 ble reglene endret og det ble
kåret OL-mestere innen de ulike typer løft.

Tekst: Kjell-Ivar Pettersson

Kilder: David Wallechinsky: THE COMPLETE BOOK
OF THE OLYMPICS. 2004.
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6 HOVEDSAKEN
Tekst: Bernt Jakob Oksnes
Foto: Jeff Gilbert

Bare en ferjetur skiller klubbene Hødd og Aalesund – selve 
symbolet på Adeccoligaens gigantforskjell mellom fattig og rik.
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IL Hødd
Stiftet: 1999
Bane: Høddvoll
Publikumskapasitet: 3 100
Meritter: Opprykk til eliteserien, den gang 1.
divisjon, i 1965. Rykket ned etter en sesong,
men spilte seg opp igjen i 1968 og ble der til
1972. Opprykk til Tippeligaen i 1994, rykket
ned etter en sesong. Semifinalen i NM 1995,
tap mot Lyn. Kvartfinale i 1970, tap mot Fred-
rikstad.
Kjente spillere: Kjetil Hasund, Hallbjørn Ha-
sund, Otto Sundgot, Åge Hareide, Jan Åge
Fjørtoft, Børre Meinseth, Egil Ulfstein, Geir
Hasund, Ole Bjørn Sundgot, Arild Sundgot,
Karl Oskar Fjørtoft, Magnus Myklebust.
I dag: Andre Nevstad.

LYDEN AV SKRUKNOTTER. Lyden av høst. Og den-
ne lukta av Thermal, varmesalven, som sprer seg og
blander seg med lukta av høst, lukta av en varslet tra-
gedie.

Søndag i september, Ulsteinvik. Det som så ut til å
bli en solfylt dag i havgapet, har vokst til å bli en
tung, tung aften. Regnet vil snart piske mot corner-
flagget, mørke skyer skal dra seg inn over Høddvoll.

Trener Erik Brakstad roper ut i forsamlingen.
– Vi skal være som klegger på dem. Vi skal gjøre

det jævligst mulig for dem. Vi må ha god, gammel
Hødd-ånd. I hver duell. Er det klart? 

– JA!! svarer mennene.
Brakstad har samlet dem i styrkerommet i klubb-

huset.
– Vi måtte inn hit for å hente styrke, sier Brakstad. 
– Her er det ikke noen VIP-lounger, sier treneren

og lar det henge.

DET ER ET toppfotballens u-land. Der borte sitter
markedssjefen og midtstopperen Sindre Eid, og ikke
minst, der sitter den daglige lederen og kapteinen
André Nevstad. 

Det kommer en gammel Hødd-kjempe inn døra.
– A wish come true, sier han.
Han peker ut. Ikke bare regner det. Det bøtter ned.

Det er ufyselig.
– Ja, vi får Hødd-vær her, sier Brakstad.
Etter den stormende innledningen fyrer han opp

en feit sigar. 
– Et godt tegn, mener en av spillerne.
På en benk utenfor Høddvoll snakker de om siga-

rer og formasjoner, og om gyldne minner. Om da de
spilte kvartfinale mot Molde her i cupen i 1995, og
vant. Om da de rykket opp til Tippeligaen året før.
De har utretta under her ute. De har laga mirakler.

En mann sitter inne i en busk. Ja, han sitter inne i
en dyp, grønn busk. 

– Jeg venter på at regnet skal gi seg, sier supporte-
ren, han sitter med sammenbøyd kropp, som om
han mediterer eller ber en stille bønn for Hødd. 

Hele fotball-Norge vet at Hødd trenger det. 

ADECCOLIGAEN. Norsk 1. divisjon. Forskjellenes li-
ga. I år åpenbarer de seg som aldri før. Strømsgodset
kjøpte 16 spillere i år. Løv-Hams daglige leder jobber
på Peppes Pizza for å få det til å gå rundt. Bodø/
Glimt sender tiggerbrev til alle Bodøs husstander for
å unngå konkurs. 

Tilstandene i norsk 1. divisjon er som fattig og rik i
et afrikansk land. Ingen steder er kløfta større og dy-
pere enn på Sunnmøre. Hødd og Aalesund. Bare en
ferjetur mellom dem. Men to verdener.

– Det er litt naturstridig det som har skjedd her
ute, sier Brakstad.

– Det er på en måte det siste amatørskapet i norsk
toppfotball. Men vi har vist for hele Norge at det går
an å bli god fotballspiller her ute. Hødd har ikke en

sjanse til å fighte med Aalesund, om de beste spiller-
ne. Men vi kan tilby en fantastisk utviklingsarena for
de nest beste. Og nå får vi fastlandsforbindelse og alt,
skryter Brakstad, og tenker på ferje- og båtreisene
som har gjort mang en fotballspiller på vei til Hødd-
voll sjøsyk opp gjennom åra. 

Brakstad fikk krisetelefon midt i sommerferien. 
– Jeg lå og solte meg i Syden. De ringte og fortalte

at treneren var sykmeldt. Hadde det vært en annen
klubb, ville jeg sagt nei. Men jeg sier ikke nei til
Hødd. Jeg er tilbake. Mot alle odds, sier treneren,
som var Gud i Ulsteinvik på 90-tallet. Nå er han hy-
ret inn for å berge klubben opp fra en tilsynelatende
håpløs situasjon i bunnen.

«LITEN – MEN STOR», står det under skiltet til
Hødd. Kiosken er et lite skur.

– Kåre Henning Garshol, supporterleder i Blåsara-
ne, hilser Kåre Henning Garshol.

– Vi visste at du skulle komme. Ryktene sprer seg
fort på små steder. Vi har forberedt oss, kan du si.

Det som normalt sett er en supportergjeng med
20 ihuga, er nå utvidet til 28.

Inne i bua står også styremedlem Kristian Vidnes
og selger svinemårpølse i brød og Hødd-luer og
Hødd-håndklær til 130 kroner.

– Vi er 130-40 medlemmer i alt. Men bare 15-20 i
den harde kjernen. Vi hadde en uheldig tur til Molde
for noen år siden. Vi endte i ei kanonfyll. Det var en
del som dreit seg ut. Vi sliter med det fortsatt. 

På et banner har noen skrevet: «BLØ FOR HISTO-
RIA, BLØ FOR FRAMTIDA, BLØ FOR HØDD»

De mimrer om 5-1-seieren mot Sandefjord ifjor.
Seieren mot Rosenborg i cupen for noen år siden. 

– Nei, jeg er glad vi ikke har utlendinger, sier Vid-
nes.

– Du om det, sier Garshol.
– Men hvorfor skal vi hente en sør-amerikaner til

Ulsteinvik for å tømme Hødd-kassa? fnyser Vidnes. 
– Jeg har lyst til å hente spillere. Vi må innse reali-

tetene. De skulle satset på 100 prosent stilling på tre-
nersida også, og sluttet med at spillere skal være dag-
lig leder og markedssjefer, svarer Garshol. 

Det er delte meninger innad i Blåsarane, men en
ting enes de om:

– Vår store juledrøm er at Strømsgodset vinner
avdelinga, Aafk havner på 3. plass, møter Molde i
kvalik. Og taper, sier Vidnes.

– Hvor misunnelige er dere?
– Det blir misunnelse. Men har de mer penger –

hva kan vi gjøre med det? Det finnes flere millionæ-
rer pr. innbygger i Ulstein enn i Bærum. Det er flest
millionærer pr. innbygger i hele Norge. Men de vil
ikke bruke mye penger på fotball.

DEN LEVENDE LEGENDEN Kjetil Hasund snakker
lavmælt.

– Vi var det 8. beste laget i Norge. Det var de størs-
te byene, og Ulsteinvik. Den tida ... den er ikke råd å
få igjen. Vi ligger til på ei forblåst øy langt ute i hav-
gapet her. Det blir tungvint. Det nytter ikke.

Denne dagen har Hødd fått studiebesøk, fra Voss,
sier Hasund. Fotball-Norge vil lære av Hødd. For
hvordan er det mulig for en miniby med 5000 inn-
byggere å holde seg i toppen av norsk fotball i 40 år? 

– De vil jo hit og kikke. Det er unikt det vi har her.
Vi er den siste Askeladden. Det er egentlig bare vi
igjen som har vært i 1. divisjon eller toppligaen siden
1965, med unntak av tre-fire år. Jeg syns det er godt
gjort av en liten plass ute i havet. 

– Hva driver dere?
– En kjærlighet til klubben og fotballen. Den over-

lever alltid her.
Denne uka kunne man lese i avisa at den lokale

verftsindustrien hentet inn kontrakter for en milli-
ard kroner på få måneder. 

– Det er gode tider her, de skriver kontrakter så
blekket spruter. Vi har hatt tørke i to-tre år. Ordre-
tørke. Det snur fort. I fotballen og i verftsindustrien.

Historisk grunn: Høddvoll, arenaen til den siste Askeladden 

Norsk 1. divisjon: Inne i en busk sitter supporteren og ber en

«Vi ligger til på ei forblåst øy langt ute i havg
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Rituale: Hødd-trener Erik Brakstad fyrer opp en sigar før kampen.

i norsk toppfotball.

n stille bønn for Hødd, i ly av regnet, før kampen.

apet her. Det blir tungvint. Det nytter ikke.» 
Kjetil Hasund, tidligere Hødd- og landslagsspiller
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Hødd har nok en framtid i norsk toppfotball. Men vi
må se alvoret i det nå. Vi må sette oss ned og sum-
mere opp. Hvordan veien videre skal bli. Det koster
å være ship-shape.

DET BLIR TØFT å komme opp igjen. Så hardt som
mange satser nå. Flere har skjønt at fotball gir status.

Hasund sitter slik til at han ser ut på Høddvoll. 
– Det er sannsynligvis for seint. Vi spilte glimren-

de fotball på høsten ifjor, og overlevde. Så forsvinner
folk, og vi må bygge på nytt. Det er ikke så greit å
konkurrere da. Så har de andre, nesten alle lag, en og
to nege ... Ja, utlendinger. Det er ganske frustrerende. 

– Dere har aldri hatt utenlandske spillere her ute?
– Vel ... det var en engelskmann en gang. Og en

svensk keeper, som jeg ikke husker navnet på. 
Fra 1959 til 1973 herjet han på norske toppfotball-

baner. Kjetil fikk 16 A-landskamper for Norge, mens
han hele tida spilte for Hødd. Hele fotball-Norge vil-
le ha ham, Rosenborg aller mest.

Kjetil Hasund drar på det, blir stille. 
– De klarte seg bra uten meg. 
– Hvorfor dro du aldri herifra?
– Klubbfølelsen. Ja ... og så var det en dame inne i

bildet. Det er for sent å lure nå, sier han.
Da Hødd spilte seg opp i eliten på 60-tallet, trente

de i kinosalen i Ulsteinvik på vinterstid.
– Men tradisjon er av og til en hemsko. «Husker

dere det?» sier folk. Det er farlig, vet du, sier Hasund. 

POKALENE fyller klubbhuset. Troféene fra en svun-
nen tid. Fotballen formet dette stedet. Det ble et far-
sønn lag. Åge Hareide. Ole Bjørn og Arild Sundgot.
Jan Åge Fjørtoft. Karl Oskar Fjørtoft. Magnus Myk-
lebust. Geir Hasund. Egil Ulfstein. Børre Meinseth.
Tommy Sylte. Inntil for få sesonger siden var Hødd
den suverene storebroren på Sunnmøre. 

Hasund har måttet se Aalesund passere dem på
alt. Hva synes han om det?

– Jaaau ... De har jo slitt i mange år. Nå er det jo en
fantastisk interesse der. Du kan kjøpe mye for pen-
ger. Det er rart ... Vi har bygd dette på dugnad. Men
det er slik konkurranseidretten har blitt. 

Da Aafks prakt – Color Line Stadion – åpnet ifjor,
var flere gamle Hødd-kjemper invitert. Men nektet å
reise.

«Høddvoll, eit anlegg skapt av eldsjeler og dug-
nad» står det å lese på hjemmesiden til Hødd.

Det er et mønsterbruk.

MEN DET ER GLISSENT på Høddvoll denne sønda-
gen, men sangen blant Blåsarane er sterk: 

«Blod, slit og svette, vi står her og støtter vårt lag.»
Det er livet deres. Jobber på verftet, og elsker

Hødd. 
Kampen er igang, og speakeren taler til folket.
– Vi beklager høyfrekvente forstyrrelser i speake-

ranlegget. Vi undersøker saken, sier han.
Hødd presser der ute. 

– Vet dere at vi har kjendiser her? sier de i kiosken.
Og der står hun, en av finalistene i Skaperen på

TV2 sist sesong. I Hødd-kiosken står hun. Hun sel-
ger pølser.

Ungjenta starter en utredning om sitt skaperverk,
mens Hødd bølger framover.

– Optico står for den optimale løsningen for ditt
kjøkken, sier hun ivrig. 

SÅ: Hødd scorer, midt i utredningen til Skaperen. 
Det er Eirik Hoseth! Eks Aafk.
Fem spillere i Hødds startoppstilling har Aafk-

bakgrunn: Deinoff, Giørtz, Tollås, Klock og Hoset.
Men hei, der er det 2-0! I det 45 minutt. Anders

Vaagen.

I PAUSEN forteller Arne Flatin, NRK-reporter og
forfatter av klassikeren «Heia Hødd» at de har drømt
om å reise et Rolls Royce Stadion i sjøkanten her.
Rolls Royce, industrigiganten som sysselsetter flere
av Hødds sentrale ledere.

– Men, sier Flatin stille, det er bare vage visjoner
og drømmer.

Enn så lenge er vi på Høddvoll. Vi er i kaféen nå.
De får kakene sine, den nybakte sjokoladekaka,
gjennom disken. Gamle helter ser ut gjennom ruta. 

– Det er så mye rare regler i fotball-Norge nå at
man kan spy, sier en sikkerhetsvakt, som åpner et
gittergjerde for oss, mellom klubbhuset og tribunen.

Store og små fans: Peter Haglund Horn og Oscar Holstad Sundal spiser pølser og håper på Hødd.
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Folket og fotballspillerne skal være strengt adskilt.
Man er ikke vant til slikt i Ulsteinvik. 

Da 2. omgang kommer, er speakeren der igjen:
– Vi har altså problem med linja til Ålesund. Vi

henger litt etter med resultatene.
Pors reduserer til 1-2. 
– Dette tåler jeg ikke, sier en.
Oddmund Vaagsholm, spissreserven og forfatte-

ren som skal gi ut roman på Gyldendal forlag, blir
felt. Det er straffe. Hødd bommer.

SÅ, speaker har fått orden på linjene:
– Folkens, da har jeg et nytt resultat ... Sparta-

Aalesund ... 1-1. 
Det tar av. Og enda mer når Hødd til slutt vinner.
Døtrene til nestoren André Nevstad kommer lø-

pende inn på bana, den ene har «Nevstad 10» på
drakta, den andre står det «Zidane 10» på. De omfav-
ner ham. Sammen går de mot garderoben. 

Der inne drar mennene en vill seiersregle. 
Det er Sør-Amerika i Ulsteinvik. De bruker søp-

pelbøttene som trommer.

DET ER snart kvelden. Nevstad kommer sist ut av
garderoben. Alle har forlatt Høddvoll. 

Nå setter han seg på sykkelen sin. Den daglige le-
deren, kapteinen og midtbanemotoren.

Kanskje en av de største og den mest trofaste
klubbspilleren i norsk toppfotball. For to sesonger

siden ble han kåret til den beste spilleren i 1. divisjon.
Han har blitt forsøkt lokket bort herfra flere ganger.
Sist gang i sommer. Av Aafk.

Kamerater av ham skulle spille på Liverpool når
de ble store. André Nevstad skulle spille på Hødd.

Han er et ikon i Ulsteinvik. 
Lyn, Start og Molde er blant klubbene som har

henvendt seg de siste sesongene. 
– Timeglasset begynner å renne ut. Nå som unge-

ne er eldre, er det ikke aktuelt å flytte, Molde og Aafk
har vært de eneste aktuelle. Jeg tenker jo på hva som
kunne skjedd ... om jeg hadde vært helproff. Om jeg
hadde vært i Tippeligaen. Jeg får aldri svar.

– Hva har holdt deg tilbake?
– Jeg har selv sagt nei. Andre ganger har klubben

satt foten ned. Det har alltid passet dårlig. Det går på
at du setter deg og dine behov opp mot klubbens.
Hva jeg vil innerst inne opp mot hva klubben vil.

– Hva kommer du til da?
– Jeg hadde følt at jeg svikta folk. Svikta Hødd. Jeg

ble født og oppvokst her oppe. Høddvoll er en viktig
arena i livet mitt. Hødd er noe mer for meg enn fot-
ballen. Det er mange følelser, og presset ...

Nevstad stopper, blir blank i øynene.
– Vi var i Oslo med et opplegg for sponsorene i

forbindelse med Norge-Brasil-kampen. Arne Scheie
fotalte oss om Hødd. Om Kjetil Hasund. Det var
nesten som å høre et eventyr.

NEVSTAD TITTER opp. Det regner ikke. Himmelen
er blå og hvit som i Hødds farger.

– Jeg har vært alene av og til. Jeg gleder meg til den
dagen jeg bare kan jobbe her. Jeg har en finger med i
alt nå. Økonomien, sponsorene, anlegget, utstyret,
det sportslige. Det er mange hatter. Når du i tillegg
skal være kompis i garderoben, spiller du til slutt alle
roller. Jeg tror jeg holder en grei balanse. 

Han er på kontoret halv åtte hver morgen. Trener
to økter om dagen, innimellom styrer han klubben.

– André er et unikum, sier selv Kjetil Hasund.
Det går gjetord om Nevstads omsorg. 
– Vi må erkjenne at vi er i 2006. Aafk har bygd opp

noe stort. På et helt annet nivå enn oss. Vi kan ikke
skru tida tilbake nå. Aafk må forsette å gjøre det de er
flink på, vi det vi er flink på, sier Nevstad.

– Og det er?
– Spillerutvikling. Få ut maks av det vi har her ute.

Men om vi skal bli med på dette gamet, hjelper det
ikke med dugnadsånd og patriotisme lenger. Vi må
ta steget. Det kan bli bana vår, at vi igjen tror at det
bare ordner seg. For det gjør ikke det. Det som er
skjedd i 1. divisjon, er for enormt til det. 

DET ER straks mørkt nå. En gutt står igjen alene på
Høddvoll. Han sparker ballen inn i den hvite 
murveggen, får den tilbake, sparker den inn igjen.
Hødds framtid. De har alltid avlet fram nye helter
her ute.

Hødd-arven: Døtrene til Hødd-nestor Andre Nevstad følger sin far fra 
banen og inn i garderoben etter kampen, som endte med sjelden seier.

Melankoli: Hødds supportere i fortvilelse etter baklengsmål.

Hødd-kjemper:
Kjetil Hasund, Jan Åge
Fjørtoft, Åge Hareide 
og Andre Nevstad. 
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DET ER SAMME uke som Aafk åpner nettbutikk. Og
på forumet på nettsidene gløder det:

«Her går jeg ut og klipper plenen, kommer inn igjen
og så har vi signert en ny spiller, Kabba», melder en
forumist. 

– PLUTSELIG eksploderte det bare, sier Henrik Hoff.
Han jobbet alene på Aafks kontor på en ordning

som het Arbeid for trygd. Det var på 90-tallet. På en
god dag var det 1200 på fotballfossilet Kråmyra. Nå
sitter Hoff der i midten av det mest overdådige sta-
dion norsk 1. divisjon har sett. Color Line Stadion.
Som leder for de gode tidene, og for en haug ansatte.

Hoff snakker om en åpenbaring han fikk, i juli
2002. Han skjønte at det kunne bære til himmels.

– Plutselig, den julimåneden. Ja, publikum, inter-
essen, salget av supporterutstyr, trykket fra sponso-
rer. Alt rundt klubben eksploderte. Så vant vi kvart-
finalen i cupen mot Tromsø, foran 10 000 mennes-
ker. Og vi snusa på opprykk, minnes Hoff. Og BBC
kom for å lage reportasje, og klubben var portrettert
i alskens riksmedier. Høsten endte i Tippeligaen.

– Var dere forberedt?
– Nei. Det slo oss i bakken, innrømmer Hoff.

DET ER SÅ stort her at du kan gå deg vill i gangene. 
Se skinnsalongene. De røde, pene møblene.

Kunsten på veggene. For et godt liv de har her. Og
ennå har vi ikke nådd VIP-losjen, opp trappene.

Et prangende middagsrom, flere små, private
lounger. Gjestene nipper til fine drinker. De blir var-
tet opp av fem kokker, 20 smilende servitører og tre
bartendere. Og latterbrølene, ja de stiger i styrke.

Og der, mens gjestene nyter den mektige utsikten
til Sunnmørsalpene og 10 000 oransjekledte, kan de
sitte og meske seg med mangeretters menyer: Grillet
asparges med parmesan. Hvitløkstekt scampi. Grati-
nert biff med norzola, rødvinsaus, råstekt potet. Ek-
sotisk fruktsalat med sorbet.

Heia Aafk.
Skal det være honningmelon med westfalerskin-

ke, kanskje? Pestomarinert laksefilet, sauterte
grønnsaker, hollandéssaus og kokte poteter? Lune

skogsbær med vaniljeis? Eller hva med smørstekt
kalvemedaljong, grønnsaker, estragonsaus og røsti-
potet? Ja, for ikke å snakke om «Havets festbord»:
Marinerte reker, kokt laks, røkt laks og gravlaks. Pep-
permakrell, marinert fiskepudding, krabbe og fersk-
vannskreps. Krepsehaler i pesto, ferske reker. Fiske-
gryte med safranris. 

Heia Aafk.
Dette er 1. divisjon. Dette er Ålesund. Dette er fot-

ballens danskebåt. Redernes, klippfiskmillionære-
nes og møbelvelstandens rike. Dette er et eventyr. 

Aafk har for lengst sagt farvel til de øvrige når det
kommer til antall tiskuere i 1. divisjon. Klubben har
nesten 10 000 tilskuere i snitt pr. kamp, 6000 mer
enn neste lag, Strømsgodset. 

Og der kommer spillerne i rosa skjorter og dress,

etter å ha inntatt et bedre, lettere måltid av hummer
og laks i stearinlysomgivelser på et av byens hoteller.

VI TENKER med ett på pausen på Høddvoll, på sjo-
koladekakene, på vaflene. Og på tiggerbrevet de
sendte ut i Bodø.

Nylig fikk husstander i Nordland et brev fra
Bodø/Glimt. En giro var vedlagt. 

«Vi henvender oss gjennom dette brevet til alle som
har et hjerte for Glimt og som har anledning til å hjel-
pe klubben i kampen for fornyet eksistens i toppen av
norsk fotball. Fristen vår til å levere søknaden til NFF
om fornyet profflisens er 1. oktober 2006, så tiden for
å bidra er nå!» skrev styreleder Benn Eidissen og
Ernst Pedersen, far til Morten Gamst Pedersen, i
brevet. Og ramset opp ulike måter å hjelpe på:

«Kjøp av andeler på Aspmyra Stadion. Støtte bu-
tikker som støtter Bodø/Glimt. Bli med på jubileum-
slotteriet. Kjøpe litografiserien «Bodø/Glimt 90 år».
Støtte klubben gjennom bankgiro».

– Når man sender ut et tiggerbrev går pengene til
formål for syke og svake, Kirkens Bymisjon for ek-
sempel. Dette er ikke et tiggerbrev, men ei ærlig
oppfordring til dem som bryr seg om klubben, for-
klarer styrelder Eidissen til Avisa Nordland. 

NÅR DU STÅR her, på Color Line Stadion, får du en
følelse av makt. Av rikdom, av velstand, av luksus.
Dette anlegget utstråler alt dette. 

Lokale investorer skipet ifjor en spillerinveste-
rings-pool på ti millioner, de kontrollerer allerede et
par av spillerne. Toppscoreren Dedé Andersson, for
eksempel, kostet åtte millioner – like under Hødds
totale budsjett for inneværende sesong.

Vi husker en operasanger sang storslåtte «You rai-
se me up» under åpningen av Color Line Stadion. I
det hele hadde Aafk laget en åpning som kunne
minne om en åpningsseremoni for De olympiske le-
ker. Med troll og konger og spill. 

Da Ålesund by feiret sitt 150-årsjubileum for snart
ti år siden, overgikk det Trondheims 1000-årsjubile-
um samme år. Det var overdådig. Vi tenker at det har
ligget latent, dette suget etter makt, sulten etter stor-
het, etter å få til noe ut over fisk og møbel. 

HENRIK HOFF sier han føler det på kroppen.
– Vi merker det ute. Forventningene. Alle forven-

ter opprykk, og at vi står der oppe.
– Hvor mye har dere i budsjett?
– I overkant av 40 millioner kroner.
– Og neste år?
– Rundt 50 millioner. 
– Hvor vil dette ende, Hoff?
– Du tenker på spillerlønninger?
– På alt. På hele karusellen. 
Hoff sitter der og drømmer. Han sitter ytterst på

stolen, har hendene bak hodet. På kontoret hans står
det en uåpnet champagneflaske.

– For det første drømmer jeg om opprykk. At vi
skal stabilisere oss i Tippeligaen. Det er drøm num-
mer 1, prio nummer 1. Men en enkelt drøm jeg har ... 

Hoff lener seg tilbake, ser ut på Ålesund. 
– Det er å oppleve cupfinalen med Aafk. Tenk. Og

vinne den.

HOFF OG DE ANDRE rundt Aafk vokste opp med å
se Hødd som regionens store lag.

– Vi har tatt steget som gjør oss til den ledende
klubben, sportslig og ellers.

Det har blitt slik at rivaliseringa utenfor bana er
borte. Men, sier Hoff, han drar på det.

– Jeg er imponert over det Hødd har fått til ut av
den lille bygda. Vi har mye å lære av Hødd, sier Hoff.

– På hvilke områder da?
Hoff tenker.
– Jeg har ikke peiling.
Så ler han. 
– Jo, men det er en veldrevet klubb. God på spil-

lerutvikling. 

Det er også det som er kongstanken.
– De spillerne som ikke får plass hos oss, drar dit

og får sin modning. Nei, vi er ydmyke i forhold til
det arbeidet de har gjort på Høddvoll. Og det hatfor-
holdet som man har hatt før mellom oss, opplever
jeg ikke nå. Jeg vet vel ikke om en spiller på Hødd
som ikke kunne tenkt seg å spille for Aafk lenger.

– André Nevstad?
– Vel. Samarbeidet er godt. Den nedarva rivalise-

ringa er borte.

Aalesunds 
Fotballklubb
Stiftet: 25. juni 1914
Bane: Color Line Stadion
Publikumskapasitet: 10 770
Meritter: Opprykk til Tippeligaen, for første
gang, i 2002. Rykket ned igjen med 13. plass i
2003, men kom tilbake året etter. Også da ble
det 13. plass og nedrykk. Semifinale i cupen i
2002, tap mot Vålerenga. Kvartfinale i 1962.
Kjente spillere: John Arne Riise, Bjørn Helge
Riise, Erling Ytterland, Rune Sunde
Idag: Thor Hogne Aarøy, Dede Andersson,
Amund Skiri, Karl Oskar Fjørtoft, Lasse Olsen

«Nå er alt profesjonalisert. Vi er på høyden med de ypper

Stadionmakt: Adeccoligaens storstue nummer 1.
Color Line Stadion, i all sin prakt. Snart 11 000 
tilskuere strømmer til kamp der, i Norges nest 
øverste liga.

Minner: I garderoben henger et historisk bilde: Det
første Aafk-målet på Color Line Stadion.
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MEN PÅ KLUBBENS forum er det andre boller.
«Idag ble stemningen på Color Line Stadion forpes-

tet. Idet den illojale, patetiske saueflokken applauder-
te Hødds straffemål! Det er flaut, det er pinlig og det
hører faen ikke hjemme på CLS!»

Svarene kommer raskt: 
«Våkn opp da for faen. Vi har alltid hatt et godt for-

hold til Hødd, fordi de reelt sett aldri har vært noen
stor trussel for oss. Den gangen Hødd var ordentlig
god var de mye bedre enn oss. Nå er rollen byttet». 

Og: «Så forbanna tjukk i hodet folk er her altså. Når
det er så stor avstand mellom Hødd og Aafk som det er
nå, så fatter jeg ikke hva som plager folk når de ikke
tåler at noen gleder seg over Hødd som har hatt en
vanskelig sesong! Jeg skal ihvertfall juble høyest av al-
le når Hødd putter neste gang.»

Og: «For en historieløshet! Hødd har vært erkerival
og hatlag nr. 1 i flerfoldige generasjoner, og når det
gjelder meg så klarer jeg rett og slett ikke klappe for sji-
ten fra Ulsteinvik»

«AAFK – GJØR NOE MED DEG» står det utenfor ga-
rerobedøra.

Over knaggen til Lasse Olsen, i garderoben, hen-
ger det et bilde. Dette bildet er skutt en dag i april
ifjor, idet Olsen scorer det første Aafk-målet på Co-
lor Line Stadion. John Arne Riise hadde akkurat lan-
det, de kunne se han sirkle over stadion i privatflyet,
han kom direkte fra Liverpool-kamp. 

Idet han kom inn porten, snudde Aafk 0-1 til 2-1
mot Odd. På tre små minutter. 

ste i Norge. På anlegg, økonomi, spillerstall og ansatte.»

Vip-losjen: Før kamp kan Aafks VIP-gjester kose seg med gode drinker og mangeretters menyer før kamp. Her fra en seriekamp i fjor.

Gode tider: Henrik Hoff og
Aafk har skapt en storhet.Stormen: Aafks supporterklan Stormen har satt farge på fotball-Norge de siste sesongene.
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DER UTE rager John Arne Riise på sokkel. Da det ble
klart at det var Riise som var motivet for den uavdu-
kede statuen utenfor stadion, tok det av i byen. Da-
værende trener Normark freste. Riktignok hadde
salget av Riise i sin tid gitt klubben gode penger,
men det fikk være måte på, mente han: «En statue av
Riise er en provokasjon på alt det klubben prøver å
bygge opp, med lagånd, team-bygging og felleskap
som drivkreftene». 

Senere ble Color Line Stadion omdøpt av samme
Normark:

«Hvis ikke fotball skal være skøy, kan vi like så
godt legge ned hele den jævla Danskebåten».

Det likte Color Line-eier og mannen som skjenket
klubben stadion, Olav Nils Sunde, etter sigende me-
get dårlig. 

I DET MEGET romslige styrkerommet hilser fysiote-
rapeuten på den brasilianske storscoreren Dede:

– What’s up, man?
Engelsk er klubbspråket her. Aafk er et internasjo-

nalt samfunn av svensker, amerikanere, afrikanere,
latinere, franskmenn og sunnmøringer. 

Som klubbens hoffpoet Fuglefjell skriver: 
«The place to be. Verdensmetropolen på Nordvest-

landet (...) Handelsstandens Champions Leaguevin-
ner med gater som skapt for feiring av utallige serie-
gull og cupfinaler. (...) 

Byen som brant. Byen som brenner. Ålesund. Hele
den sunnmørske verden er overbevist om at dette bare
kan gå en vei: Til himmels. For AaFK er store nå. Stør-
re enn seg selv. AaFK har utviklet seg til en femmerball
av kontinenter og mennesker med akkurat passe luft i.
AaFK er Douala. Kamerun. Keflavik. Island. Sverige.
Pleasant Hill. Amerika. Rio. AaFK er klubben som gir
sine supportere brød & sirkus gjennom bulldoserfot-
ballens villeste Colosseum».

EN AV BYENS rikeste sønner, Leif Haagensen, an-
kommer Color Line Stadion. Han er tolk for Dede,
ettersom han har drevet en del med klippfiskeksport
og bekersker portugisisk. Han følger ham opp som
en bror. Handler til ham. 

Denne dagen kommer han med en pose med klær,
fra Cubus, til ham. 

Henrik Hoff sier:
– Aller helst skulle vi hatt sunnmøringer i alle

ledd. Men det spiller ingen rolle hvilken farge du

har, hvilken verdensdel du kommer fra, i Aafk. Vi
har vært ekstremt heldig. Et par av våre utenlandske
spillere er kanskje også våre mest populære spillere
utenfor bana.

– Er det enda flere nye spillere på gang?
Hoff vrir seg. Han blir sittende i stolen og nikke. 
I Ålesund hviskes det om en stopper fra Estland,

som spiller i Torpedo Moskva. Og så er det en islen-
ding. Og franskmannen, da, som nesten er klar.

– Christian Negouai. Et kjøp Kevin Keegan en
gang betraktet som sitt livs beste, da han kom til
Manchester City i 2001, sier lokalavisjournalisten.

Nå kommer han til Ålesund.
– Ligner litt på Essien, og litt på Olofinjana som

spilte i Brann, sier journalisten. 

– TILBAKE KABBA! roper de ute på de strøkne
kunstgresset.

Kabba har kommet. Kabba har landet. Den sist an-
komne importen. Han kom i sist uke. 

Per Joar Hansen roper og dirigerer.
– Fotballen har blitt et kulturelt mangfold. Nede

på kaia her, peker Per Joar, jobber det folk fra Portu-
gal, fra Spania, fra Sverige. Alle trenger tilførsel av
spisskompetanse. Det er like naturlig i fotballen.
Om vi ikke finner det lokalt, da må vi ut og lete.

– Hvor langt kan du ta dette nå?
– Helt til toppen av norsk fotball. Her har vi tunge

næringslivskrefter som finner sammen. Det er så
mange som har tatt klubben til sitt hjerte.

– Hva kan dere bli bedre på?
– På alt. Vi er en ung klubb i toppen. Vi har ikke

bevist veldig mye.
De Hødd-utleide Aafk-spillerne Giørtz og Tollås

er gjester på Aafk-treninga, fordi Hødd ikke trener
organisert på mandager.

Her er Dag Roar Ørsal, tidligere Hødd-spiller som
en gang senket Ålesund med to scoringer og som
sverget på at han aldri skulle spille for Aafk. Nå spil-
ler han her. Der er Karl Oskar Fjørtoft. Som var med
på Hødds store opptur på midten av 90-tallet. De to
eneste som i moderne tid har gått motsatt vei, til
fienden, men da etter mellomspill i andre klubber.

– Hødd er avhengig av spillere herfra nå. Men at de
aller beste fra Hødd kommer direkte hit, har vi ikke
sett noe til ennå. Det har ikke vært populært, sier
Aafk-profil Amund Skiri. 

ØKTA ER OVER. Kabba setter seg i bilen, han har fått
egen sjåfør. Over dem vaier Aafk-flagget og Color Li-
ne-flagget side om side i vinden.

Lokalavisjournalisten stopper bilen.
– En ting til... Det er den historien om han som

klatret opp i Riise-statuen og hengte et Hødd-skjerf
rundt halsen på den. Før møtet mellom Hødd og
Aafk i fjor. Hva tror du de gjorde med det i Aafk?
Hødd-skjerfet ble hengende i over en uke. Ingen tok
seg bryet med å ta det ned. Jeg tenker.. Det sier noe
om arrogansen, gjør det ikke?

Amund Skiri kommer. Han har bare vært borte i
to år – han har vunnet seriegull med Vålerenga i mel-
lomtida – nå har han vendt tilbake til en storhet. 

– Den største forskjellen ..., sier Skiri.
– Den er rett bak meg her.
Skri snur seg, slik at han kan se Color Line Stadion,

der det reiser seg som et fjell. 
– Kråmyra var et fotballmuseum. Nå er alt profe-

sjonaliset. Vi er på høyden med de ypperste i Norge.
På anlegg, økonomi, spillerstall og ansatte. Vi er en
bra organsiasjon. Vi skal rykke opp. Gjør vi det, har
vi store muligheter. Topp 6. Royal League. Det ligger
til rette for det.

– Da snakker vi om Europa?
– Ja, hvorfor ikke? Europa høres bra ut.
Skiri suser avgårde i den fine bilen. 

I ULSTEINVIK setter André Nevstad seg på sykke-
len.

– Jeg må sykle opp til bursdagen til nevøen min.
Han er nok glad. Han har fått bursdagspresang. Vi
vant idag.

DETTE SKJER: Den første dagen i oktober. Hødd ta-
per 3-2 mot Sparta. De rykker ned denne kvelden, til
2. divisjon, fem omganger før slutt. Erik Brakstad av-
slutter som trener i Hødd. Det er ikke håp igjen.

Aafks fyrtårn Tor Hogne Aarøy strør salt i såra: 
– Hødd og vi vil ikke møtes i ordinær kamp på lenge.

At de rykker ned, er vi sikker på. At vi rykker opp, er
jeg like sikker på.

Og Ifølge Aafks egen klubbavis sier Aarøy at legene
har gitt ham beskjed om at han kommer til å vokse en
centimeter i året til han er 34 år. Nå er Aarøy 29 år og
204 cm. Aafk nærmer seg himmelen.

bok@dagbladet.no

Den hjemvendte sønn: Amund Skiri har vendt
tilbake til Aafk etter to sesonger i Vålerenga. 
Han har kommet tilbake til en mye større klubb.

Fremmedkulturell: Kabba fra Sierra Leone er 
bare en av Aafks mange importer i år. Kabba har
privatsjåfør, så han ikke skal rote seg bort i sin nye
by. John Arne Riise på sokkel passer på det hele i
bakgrunnen.

Hånd i hånd med eliten: Leif Haagensen, en av Ålesund bys rikeste menn, handler til klubbens topp-
scorer Dedé Anderson. Haagensen er tolk for klubbens dyreste spiller gjennom tidene, og tropper opp
på stadion med nyinnkjøpte saker for Dedé.
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Arne Kvalheim (62) er en av 
Norges beste løpere gjennom 
tidene. Hard trening var oppskriften.

«Løp mye og hardt»

?
– Det finnes bare en mellomdistanse i lø-
ping. Det er 800-meter. Alt fra 1500-
meter og oppover er langdistanseløping.
Da handler det om kondis, sier Arne Kval-

heim bestemt.
62-åringen med 20 NM-gull i løpsøvelser,

hadde 1500-meter som favorittdistanse. Det var
på 1500-meter han tok Kongepokalen i 1969, og
på 1500-meter han satte norsk rekord med
3.38,5. Den tida er det ifølge Kvalheim bare tre-
kløveret Vebjørn Rodal, Lars Martin Kaupang og
broren Knut Kvalheim som har slått.

– Tida har stått seg godt. Jeg liker idretter hvor
det handler om å komme først i mål, ikke om
skjønn. I friidrett er det stoppeklokka og måle-
båndet som avgjør, sier Kvalheim.

Løpet han husker aller best skjedde 6. mai
1967. En engelsk mil – selve drømmemila. På da-
gen 13 år etter at Roger Bannister løp under den
magiske grensa på fire minutter, kopierte Kval-
heim løpet:

– Jeg ble første nordmann under fire minutter.
Jeg tangerte tida til Bannister med 3.59,4. Det
skjedde i Oregon i USA, og var spesielt.

Samme år ble han tatt ut til å representere
Europa på 1500-meter i kamp mot USA.

– Det var en stor ære.
Han beste internasjonale plasseringer kom i

1974. Kvalheim ble nummer fire på 3000-meter
under EM innendørs, og nummer 6 på 5000-
meter under EM utendørs. Nedturen kom i OL i
Mexico i 1968. Kvalheim hadde fjerde beste tid i
verden, men ble slått ut i semifinalen.

Kvalheim har alltid trodd på hard trening.
– Du må løpe mye, og du må gjøre det syste-

matisk over flere år. Det finnes ingen snarveier.
Alt annet er å tro på julenissen, sier Kvalheim,
som på 60-tallet var en av de første i Norge til å
trene to ganger hver dag.

Etter løpekarrieren ble Kvalheim politiker for
Arbeiderpartiet. I 12 år satt han i bystyret, meste-
parten av tiden som kommunalråd. I 1986 ble
han administrerende direktør for Oslo Spektrum.
Kvalheim satt i jobben fra bygget ble planlagt til
storstua var ferdig og i drift.

– Det var en spennende, utfordrende og mor-
som jobb.

I dag arbeider Kvalheim i Canal Digital som an-
svarlig for programinnkjøp og valg av TV-kana-
ler. I tillegg er han styremedlem i Bislett Games.
Fortsatt trener han jevnt og trutt:

– Jeg løper, går tur, sykler og går på ski. Men
jeg konkurrerer ikke lenger. Der har jeg gjort mitt.

Eivind Skjervum, esk@dagbladet.no

TALENTET
Tekst: Eivind Skjervum
Foto: Digitalsport 

Lars Jørgen Fjeld (17) er en mester i turn.
Aller best er han i frittstående.

RINGENES HERRE
Turn er en klassisk idrett. Styrke, kroppsbe-
herskelse og smidighet står i fokus. Lars Jørgen
Fjeld har turnet siden han var liten gutt. Nå be-
handler 17-åringen turnapparatene med selv-
sikkerhet og kraft.
Hvorfor startet du med turn?
– Faren min er turntrener, og var selv turner da
han var yngre. Da jeg var liten begynte store-
broren min med turn. Han er tre år eldre enn
meg. Jeg ville også være med, og trente sammen
med dem som var eldre enn meg. Jeg ville lære
det samme som de lærte.
Har du hatt stort utbytte av å trene 
sammen med eldre turnere?
– Ja, absolutt. Jeg var alltid minst, men hadde
noen å se opp til. De var veldig flinke, og jeg be-
stemte meg for å klare de samme øvelsene.
Dermed måtte jeg jobbe ekstra hardt. Da bro-
ren min lærte seg flikkflakk, skulle jeg også kla-
re det. Jeg trente på madrasser hjemme og i hal-
len, helt til jeg klarte det.
Hvor mye trener du?
– Jeg trener i hall fem ganger i uka. Hver økt er
på to til tre timer. Da trener jeg teknikk, og øver
på apparatene. Vi har seks apparater – frittstå-
ende, bøylehest, ringer, hopp, skranke og
svingstang. Det blir konkurrert i hvert apparat
og sammenlagt. Nå i konkurransesesongen tre-
ner jeg mye på øvelsene og momentene i hvert
apparat. I tillegg trener jeg på skolen. Jeg går på

idrettslinje med fordypning i turn, og kan der-
med trene seks eller flere skoletimer i uka.
Hva er din favorittøvelse?
– En av mine styrker er at jeg er jevn. Likevel
har jeg alltid likt frittstående spesielt godt, og
det er her jeg har gjort mine beste resultater.
Har du satt deg et mål for karrieren?
– På kort sikt er målet å gjøre det bra i nordisk
juniormesterskap til neste år. På lang sikt er
målet å få delta i et VM eller OL.
Hva er det morsomste med turn?
– Jeg liker treninga. Sporten er allsidig, du bru-
ker hele kroppen. Du merker at du blir bedre og
sterkere. Og du får reise og oppleve mye.

esk@dagbladet.no

Lars Jørgen Fjeld
Født: 13.05.1987
Klubb: Elverum Turn
Meritter
h Bronse i junior-NM sammenlagt, gull i
junior-NM i frittstående, 2006
h 5. plass i senior-NM sammenlagt,
bronse i senior-NM i skranke, 2006
h Deltatt i EM for juniorer, 2006
h Deltatt i tre nordiske mesterskap, kva-
lifiserte seg for fire finaler som 14-åring
h Fikk bestemannsprisen i frittstående
under en stor turnering i Ungarn, 2004
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Etter seks døgn med blodslit, henger
du i en tynn tråd. Da er det bare 
100 kilometer igjen til mål. q

EKSTREM
GALSKAP
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Tekst: Jens O. Kløvrud

Foto: Peder Sundström

Ned i Trollkjerka: Ei uke non-stop konkurranse
i Nord-Sverige og Nord-Norge gir naturopp-
levelser fra start til mål, men VM i Adventure
Racing er også et vanvittig slit.



– DET GÅR IKKE. Jeg kommer ikke videre.
Det er så vidt Håvard Jenssens stemme kan høres.

Den 36 år gamle, veltrente politimannen ligger der
og skjelver. Etter 124 timer sammenhengende ut-
fordringer på grensen til det forsvarlige, har ikke de
182 centimeterne mer å gi. Der, på veiskuldra i Mel-
fjordbotn – på høyde med polarsirkelen – har han
møtt veggen.

ONSDAG 16. AUGUST: Fjellandskapet omkring den
svenske bygda Hemavan har tatt allværsjakka på.
Godværet er blitt til gråvær og 13 grader. Ute på sletta
blir det brått liv idet Sveriges og nabobygda Tärna-
bys alpinstjerne, Anja Persson, fyrer av startsalven. 

32 firemannslag fra 15 nasjoner legger ut på ei uke
ekstrem galskap – VM i Adventure Racing.

På kortest mulig tid skal de gjennom ei løype på
800 kilometer. Tre menn – ei kvinne – ett lag. Det
norske laget, Multitude Salomon med Håvard Jens-
sen, Anders Hauge, Gaute Stavik og Lene Pedersen
skal utfordre seg sjøl og hverandre gjennom.

De skal gå, løpe, sykle, gå på rulleskøyter, klatre,
padle i åpent hav på Helgelandskysten, svømme i
grotter, rappellere, forsere Sju Søstre og gå over
Svartisen. Innimellom skal de spise, sove og hvile
det de selv mener er nødvendig. De er overlatt til seg
selv og naturen. 

ANDERS HAUGE er til daglig advokatfullmektig
med slips i Oslos asfaltjungel. Nå er 31-åringen ivrig
og ruser i gang. Det er 10 måneder siden han, Gaute
og Håvard bestemte seg for å satse mot årets VM.
Mens laget løper i Le Mans-stil mot rulleskøytene
som skal brukes de aller første kilometerne, tenker
han på Lene Pedersen. Han lurer på hvordan det skal
gå med henne. Vil hun klare dette? 

Det er knappe tre uker siden den 29-årige Bodø-
jenta ble klar for laget. Hun steppet sporty inn da et
kragebeinsbrudd stoppet Monika Olofsson, som
egentlig skulle deltatt. Mens gutta har gjennomført
flerdagsløp mange ganger før, er det første skikkelige
multisportkonkurranse for Lene. Og de har knapt
møtt henne. Har bare hørt at hun er ei tøff jente. At
hun er sykepleier og nå utdanner seg til rednings-
mann i helikopter. Nå skal de kjempe sammen som
ett lag, kontinuerlig i det som kan bli 6-7 døgn.

Anders Hauge tenker på generalprøven i Frank-
rike tidligere i sommer da han selv kollapset. Dehyd-
rert og energitom klarte han ikke å ta seg videre. La-
get måtte bryte etappen. 

Hvem vil få det tøffest denne gangen? Vet Lene
egentlig hva hun er blitt med på?

REGNET KOM med mørket denne kvelden. Bare 10
av drøye 150 konkurransetimer er gjort unna, men
flere lag er allerede slitne. Men de vet at mesterska-
pet skal ta dem gjennom naturopplevelser som ale-
ne gir næring til å fortsette. De vet det blir utfordrin-
ger helt annerledes enn på New Zealand i 2005, der
bare sju av 42 lag fullførte.

Men Lene Pedersen vet ikke så mye om multi-
sport. Nå er hun usikker. Rulleskøyteetappen, juv-
vandringen, orienteringsløpet og svømmeturen i el-
va gikk greit, men sykkeletappen på dårlige stier tok
på. Hun begynner å få gnagsår i baken. 

Da laget tar fatt opp mot Sytertoppen rett nord for
Hemavan, er det tåke og stupmørkt. Det pissregner
og Lene er sliten.

FOR Å FINNE POSTEN de må innom for å kvittere på
– et lite skur i steinura oppunder den 1768 meter
høye toppen – må de navigere meter for meter med
kompass og høydemåler. Feiler de, ender de i ura fle-
re hundre meter under. Med Gaute, tidligere orien-
teringsløper på høyt nivå og Anders med 14 NM-gull
og VM-sølv i ski-orientering på laget, finner de fram.
Alle er slitne, men Lene er utslitt.

Inne i det vesle skuret der to andre lag ligger som
sammenrullede grønlandshunder i ly for snøstor-
men, kollapser hun. Anders er skeptisk.

– Er det over allerede? 

Helvetesuke: Lene Pedersen (gående, med staver)
steppet inn på kort varsel, men lå ikke tilbake for de
andre hardhausene i Adventure Racing-VM. Deltakerne
krysser iskalde elver, går, løper, sykler, svømmer, rappel-
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Men laget står sammen og Lene hjelpes i gang
igjen. Tørt tøy, mat og drikke og ut på nye 15 kilome-
ter nattorientering i tåkehavet. Det er ikke tid for
medlidenhet. Bare tid til å pushe hverandre.

NEDE I HEMAVAN får de to timer kvalitetssøvn i ei
campinghytte. Det gjør godt. Da de setter seg på de
superlette syklene for å kjøre åtte asfaltmil til norske
Hattfjelldalen, har de snart konkurrert ett døgn. Ba-
re 70 mil gjenstår.

Gnagsårene i rumpa gjør smertene til et helvete
for Lene på sykkelsetet. Det blir flere stopp og noen
tårer. Gutta lurer for første gang på om de må skåne
henne. Om de må si stopp.

Men Lene Pedersen er beintøff. Nede i Hattfjelldal
der laget måtte vente drøye to timer for å seile over et
50 meter høyt juv hengende i en stålvaier, får hun le-
gehjelp og bytter sølvtapen i rumpa med ei skikkelig
sårsalve. De neste åtte milene på sykkelen går greit.
Lene har fått humøret tilbake. Sola og godværet har
også kommet.

ETT DØGN SEINERE skal de ut på en vandring de
aldri vil glemme. Da de står der i Kvarnes ved Sør-
fjorden har de en av Norges vakreste fjellformasjo-
ner foran seg. Det siste døgnet har vært uproblema-
tisk, men strevsomt. Høydepunktet var stoppen un-
der sykkeletappen over Korgenfjellet – vafler, røm-
me og cola. Kioskbesøk er tillatt – bare så synd det ik-
ke finnes flere enn 4-5 langs den 80 mil lange løypa.

Men nå står de Sju Søstre foran dem i skumringen.
Med Vefsnafjorden på innsida og Sandnessjøen og
storhavet på yttersida, blir det småklyving opp og
ned i et fjellandskap som likner en labyrint. 12 timer
og 15 kilometer seinere har de gått under stjernene,
opplevd et utrolig nordlys, fått soloppgangen i god-
været og hørt New Zealands lag sagt «marvelous»
omtrent 300 ganger.

Da de våkner etter et par timers søvn nede i dalen,
ser de et lag passere. Sistemann går bukseløs. Gnag-
sårene etter syklingen var så plagsomme at valget var
nødvendig og enkelt for Paul Chaplow.

– The first naked traverse of The Seven Sisters,
smiler veteranen fra Port Nelson.

Helgelandskysten er et glansbilde denne lørda-
gen. Tre og en halv time på rulleskøyter er barnemat
og stemningen er god da de setter seg i tomannska-
jakkene.

DA DE RUNDER øya Tomma får de det midt i trynet.
Havet. Og vinden som har kommet. I bekmørke og
1,5 meter høye bølger føler de seg med rette små.

– Velter vi, har vi et problem, sier Gaute som sitter
i kajakken sammen med Anders.

Det er ingen vits å svare. De vet det alle fire. De er
overlatt til seg selv og sine egne vurderinger.

Det går bra. Og etter to timers kamp med og mot
bølgene langs Tomma, slår havet liksom av bryteren.
De 7-8 kilometerne over mot Lurøy er det havblikk.

INNOVER MOT Tonnes og Melfjorden kjennes 12-13
timers sammenhengende jobbing på kroppen. Det
er rått og kaldt – 6-7 fuktige grader. Kroppene tren-
ger en pause.

Inne ved land får de hvile og mat, men etter to ti-
mer flyr de formelig innover Melfjorden. De vet det
ikke, og egentlig betyr det heller ingenting, men
mens medvinden tar laget raskt de tre milene til
Melfjordbotn, går Nike PowerBlast-laget med mul-
tisportlegenden Ian Adamson allerede i mål som
verdensmestere et sted langt, langt der framme.

I MELFJORDBOTN går Håvard fullstendig tom. Det
er her de finner ham liggende som en bylt på veis-
kuldra mens de andre har laget mat og klargjort for
neste utfordring. Det er her det norske laget tror det
er over, før legeteamet som er på plass på hvert
sjekkpunkt gir dem håpet tilbake.

– Han er bare dehydrert og utslitt. Få i ham mat og
la han sove en time eller to. Så prøver dere å få ham i
gang. Enten går det, eller så går det ikke.

lerer, klatrer, padler, vandrer i juv og går nattorientering
over isen. Etter sju dager har de tatt seg fram over 800
kilometer, og sovet i maks 10-15 timer.

Foto: Jörgen Dan Isacsson og Peder Sundström
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VM Adventure Racing
Distanse: 800 kilometer.
Dette skjer: Sju dagers non-stop lagkonkurranse
med 32 lag fra 15 nasjoner. Hvert lag består av fi-
re utøvere, derav en kvinne. Lagene er selv an-
svarlige for at de har nødvendig utstyr som kreves
for til ufordringene underveis. Lagene må klare
seg helt på egenhånd underveis, spiser, hviler og
sover når de har behov for det. I løpet av konkur-
ransen sover lagene 10-15 timer.
Øvelser: Sykling, rulleskøyter, rappellering, klat-
ring, juvvandring, havpadling, elvepadling, svøm-
ming, orientering, brevandring.
Start/mål: Hemavan i Lappland. Derfra går ruta
inn i Norge - Hattfjelldal, Okstidene, over Sju
søstre, fra Sandnessjøen til Melfjorden, over Aus-
terdalsbreen og inn igjen til Sverige.
Verdensmestere: USAs lag Nike PowerBlast kom
i mål på 122 timer og 22 minutter. Norges lag
Multitude Salomon fullførte på 16. plass på 171 ti-
mer og 8 minutter.

– DETTE ER GALSKAP. Om vi mister fotfestet, slu-
ker den iskalde elva oss.

Lene, Gaute, Anders står på vestsiden av den strie
elva nede i Glomdalen.

Det er grisekald grålysning og snart seks døgn si-
den Anja Persson skjøt startsalven. Håvard er der og-
så. Han gikk seg greit i gang igjen etter fire timers
hvile og to middager inne i Melfjordbotn. Han har
fått noen av bjørnekreftene tilbake.

Brua som står på kartet er bare to brukar som ler
mot dem på hver sin side av elva.

– Dokk må nu vad, sa anleggsarbeideren som var
ute i grålysningen og pisset.

Med rullings i et trøtt ansikt nikket han mot den
grå elva nede i tåka.

Med klatretauet på 50 meter knyttet til kroppen,
kler Anders av seg og kjemper seg over i strømmen.
Men tauet er for kort til å bindes som sikring. Men de
kommer seg over – en og en – med 12-13 kilo i rygg-
sekken og isvann til livet.

ETT DØGN SEINERE rappellerer den norske fireren
ned «Trollkjerka» – ei gedigen hule i fjellet, mest som
en hall. Inne fjell, langt der nede venter tre kilometer
klatring, åling og vandring i brevann inne i den sagn-
omsuste og beryktede grotta ved Evenes. 

De har holdt på i snart 140 timer, men når de kom-
mer ut, er smilene der. Hulekrypinga vil stå igjen
som en av de største opplevelsene. 

Men tida er i ferd med å løpe fra dem. Tidsgrensa
arrangørene har satt er nådeløs.

– Skal vi nå mål før det stenger, må vi holde sam-
me fart som vinnerlaget.

De brukte åtte timer herfra.
Lagkaptein Håvard Jenssen er bekymret. 12-13 ki-

lometer tøff fjellorientering og åtte mil sykling gjen-
står – og smertene i Lenes akillessener er vanvittige.
Selv med legeteamets smertestillende og betennel-
sesdempede midler har hun vanskeligheter med å trå
pedalene. Med strikker blir hun tauet etter beste ev-
ne. Skal de bli tatt ut av løpet nærmest på oppløpssi-
da?

På de siste kilometerne heies de fram av det andre
norske laget, Multitude Norrøna som måtte bryte et-
ter seks døgn. Det muntrer opp.

DE KLARER DET! Klokka 15.08 – 52 minutter før fris-
ten, triller Håvard, Anders, Lene og Gaute over mål –
sju døgn, tre timer og fire minutter etter at de dro av
gårde fra samme grassletta i Hemavan.

De er stolte og rørte, men sier lite. Det behøves ik-
ke. Men de vet det alle fire.

De har klart seg gjennom ei fantastisk helvetesuke.
jok@dagbladet.no

Gnagsår: Timer på sykkelsetet ta på baken. Paul Chaplow fra Port Nelson trengte legehjelp for gnag-
sårene. Deretter gikk han bukseløs over Sju Søstre. Foto: Jörgen Dan Isacsson

I mål: Etter 171 timer og 8 minutter, tilsvarende snaue fem arbeidsuker, sykler det norske laget, Multi-
sport Salamon, over mål i Hemvan – Lene Pedersen (f.v.), Håvard Jenssen, Gaute Stavik og Anders 
Hauge. Foto: Benita Lundgren
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Velg formasjon og send inn ditt eget
drømmelag med dagens stjerner
eller fordums storheter. Begrunn.

«Et drømmelag av spillere som jeg
vurderer som de beste i sin tid. 
Det hadde vært fantastisk å se dem
topptrent, med deres ferdigheter 
og kompetanse – sammen.»

SVEN MOLLEKLEIV, 
direktør for samfunnskontakt i Det Norske Veritas.

Eivind Skjervum, esk@dagbladet.no

FORMASJON: 4-4-2
KEEPER

GIANLUIGI BUFFON, Italia og Juventus
Født: 28.01.1978. Kommentar: Her velger jeg Buffon i sterk konkurranse
med Yashin. Buffons fysiske ferdigheter, spilleforståelse, evne til å dirigere
forsvaret, og evne til å sette i gang angrep, gjør denne verdensmesteren til
førstevalg. Yashin var min store keeperhelt i ungdommen.

FORSVAR (FRA HØYRE)

CAFU, Brasil og AC Milan
Født: 07.06.1970. Kommentar: Cafu har prestert bedre over lengre tid enn
konkurrentene. Resultatene, lederegenskapene og ferdighetene taler for seg.

FRANZ BECKENBAUER, Tyskland og Bayern München
Født: 11.09.1945. Kommentar: Beckenbauer er det ikke mulig å komme
utenom. Han dominerte både lag og kamper med en autoritet som var fan-
tastisk. Lederegenskaper og blikk i ypperste verdensklasse.

FABIO CANNAVARO, Italia og Real Madrid
Født: 13.09.1973. Kommentar: Hans plasseringsevne, styrke og spenst er
utrolig. Du får lyst til å gi alt når du ser hvordan han går i front.

PAOLO MALDINI, Italia og AC Milan
Født: 26.06.1968. Kommentar: Venstreback Maldini har prestert fantastisk
for Italia og AC Milan over utrolig lang tid. Hans egenskaper som lagspiller
løfter han også inn i mitt drømmelag.

MIDTBANE (FRA HØYRE)

GARRINCHA, Brasil og Botafogo
Født: 28.10.1933. Kommentar: Det er flere forklaringer på at hele Brasil fort-
satt elsker Garrincha. Det hjalp ikke at svenskene hadde studert bevegelsene
hans før VM i 1958 – han passerte dem hver eneste gang med sin legen-
dariske finte. Fotball var lek, kreativitet og innlevelse for Garrincha.

DIEGO ARMANDO MARADONA, Argentina og Napoli
Født: 30.10.1960. Kommentar: Den største av alle på sitt beste. Maradona
hadde et repertoar av teknikk, blikk, kreativitet og gjennombruddskraft ver-
den aldri har sett maken til. Han hadde nok likevel trengt et bedre støtteap-
parat utenfor banen.

RONALDINHO, Brasil og Barcelona
Født: 21.03.1980. Kommentar: Ronaldinho er makker til Maradona på 
sentral midtbane – selv om han ikke leverte sitt beste i siste VM. Han er nær-
mest til å sammenliknes med argentineren. Det hadde vært spennende og
sett dem sammen. Teknikken og blikket er grensesprengende.

GEORGE BEST, Nord-Irland og Manchester United
Født: 22.05.1946. Kommentar: George Best var min store helt fra finalen i
Europacupen mot Benfica i 1968. Scoringen er limt til netthinna. Best var
mer enn en tryllekunstner på banen. Han hadde stor gjennombruddskraft og
han hadde kreativitet. Her ser vi også et eksempel på behovet for et godt
støtteapparat utenfor banen.

ANGREP
PELÉ, Brasil og Santos
Født: 23.10.1940. Kommentar: Pelé konkurrerer med Maradona om tittelen
verdens beste spiller. Hans ferdigheter også utenfor banen gjør ham til fot-
ballens beste ambassadør. Talentet ble ivaretatt og utviklet i lagspillet. Hans
evne til å score mål bidro til at han gjorde forskjellen. Hans lag vant.

JOHAN CRUYFF, Nederland og Ajax
Født: 25.04.1947. Kommentar: Cruyff-finta er legendarisk. Han utviklet
europeisk fotball med sin ballbehandling og sitt blikk. Han henviser Ole 
Gunnar Solskjær til benken. Maken til en lojal og seriøs spiller som Solskjær
finner du ikke. Evnen hans til å komme inn og avgjøre er strålende.

SVEN MOLLEKLEIV
om MARADONA

GIANLUIGI BUFFON

CAFU

FRANZ BECKENBAUER

FABIO CANNAVARO

PAOLO MALDINI

GARRINCHA

DIEGO ARMANDO MARADONA

RONALDINHO

GEORGE BEST

PELÉ

JOHAN CRUYFF

«Han hadde nok likevel
trengt et bedre støtte-
apparat utenfor 
banen.»

NESTE UKE
THOMAS AUNE, Programleder
FK Fotball, NRK P3.
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TØFFEST I TRYNET

Thomas Hansvoll
ble en mykere mann da

han ble pappa. Men han slår
fortsatt like hardt. q

SPORTRETTET
Live Fedog Thorsen
Foto: Linda Næsfeldt
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TRENEREN OM THOMAS
Trond Nilsen, trener: – Thomas har et medfødt talent, 
og det er lite som må justeres. Vi har jobbet sammen så
lenge, så vi kjenner hverandre godt. Hvis han hadde
skjønt det han nå har skjønt for ti år siden, kunne ingen i
verden ha slått ham. Det er litt seint å føle at man har 
noe ugjort, men han er utrolig god. Han er også imøte-
kommende overfor alle.

THOMAS HANSVOLL skal se midt i panna på dans-
ken Johny Jensen. Han skal slå for VM-tittelen han
aldri fikk. Han skal slå for de falske dopingbeskyld-
ningene, for krangelen med manager Steffen Tang-
stad, for knockouten på Ole Lukkøye, for samboeren
Tina Løw og for sønnen Kevin. Thomas Hansvoll
skal slå igjen. 

– Jeg er klar nå. Jeg føler meg klar, sier han.
Det er nesten tre år siden sist, og det kan bli harde

slag i Parken i København. Motstanderen Johny Jen-
sen er krutt i nevene. Johny Jensen er 19 knockout og
én uavgjort på de siste 20 kampene.

– Men jeg er forberedt. Jeg skal vinne, selv om jeg
møter en danske i Danmark

DA HAN MØTTE en franskmann i Frankrike, gikk
det ikke. Hansvoll møtte Bruno Girard i ringen. Det
sto om VM-tittel og Thomas Hansvoll tapte kne-
pent på poeng. En avgjørelse flere enn ham selv
mente var feil.

– I mitt hode, vant jeg den kampen. Og året etter
skulle jeg utfordre VM-tittelen igjen. 

Thomas Hansvoll tar en pause.
– Det var bratt nedoverbakke. Jeg ble uenig med

Steffen (Tangstad) og hele apparatet falt. Til slutt føl-
te jeg at det ikke var mulig å bokse mer. Jeg mistet
motivasjonen. Jeg ga meg da. Tenkte ikke at jeg skul-
le gjøre comeback.

– Hvorfor kommer du tilbake?
– Jeg hadde veldig lyst.
– Føler du at du har noe ugjort?
– Ja, jeg har noe ugjort. Derfor er jeg tilbake.

ALT HAN gjorde for første gang, gjorde han i dra-
bantbyen Årvoll i Oslo. Blant blokker som tapetser-
te verden, blant drømmen om å vinne, eller i alle fall
å tape med stil. Blant asfaltengler og de som gikk på
murveggen. Dem var det mange av. 

– Jeg kjenner mange som er døde, bak murene el-
ler på gata nå, sier Hansvoll.

Forfatter Roy Jacobsen sa en gang om oppveksten
på Årvoll: «Spørsmålet er hvordan jeg klarte meg.
Jeg som ikke spilte fotball».

– Jeg hadde heldigvis boksingen. Ellers tror jeg det
hadde blitt fotball. Jeg spilte jo litt den gangen. Alle
spilte fotball.

Da han var ti år, spurte faren om han ville begynne
å bokse.

– Når? spurte Thomas.
– I morgen, sa far.

HAN HADDE allerede ringt til bokseforbundet. Der
sa de at de ikke visste om bokseklubber som ville ta
imot en tiåring. Faren ringte rundt til svette lokaler,
og fikk nei etter nei. En tiåring kunne ikke slå. Men
Trond Nilsen hos Ørnulf bokseklubb, sa bare: «Ta
ham med».

Thomas Hansvoll sov ikke den natta. Dagen etter,
uten søvn og med far i hånda, ble de første illusjone-
ne om boksesporten brutt da de stampet inn i kjel-
leren på Ørnulf. Riktignok slo ikke bare navnet like
hardt som man kunne ønske, men det svette lille
treningsrommet, det var ikke som på film.

– Det lille rommet der, det var en skuffelse. Men
jeg satte i gang første dagen, og ble der.

SJARMØREN, sier de som kjenner ham. Nå har han
fått konkurranse på hjemmebane. For det er en an-
nen sjarmør som er viktigere nå. Oppkjøring hand-
ler mer om sønnen Kevin, enn om sparring. Da
samboer Lina Løw måtte tilbake til arbeidet i byg-
ningsetaten, og den lille familien ikke fikk barneha-
geplass var det Thomas som fikk ansvaret.

– Det å få en sønn var et vendepunkt. Da jeg fikk
beskjeden om at jeg skulle bli far, ble jeg utrolig
glad. Jeg har alltid ønsket meg barn. Men ting blir
aldri som man tror. Det å få barn, ja, jeg kan ikke for-
klare.

Mellom slagene, joggingen, tenkingen, må Han-
svoll sitte hjemme med sønnen.

– Først da jeg overtok det ansvaret, skjønte jeg
hvor mye jeg ikke har gjort tidligere. Jeg er blitt en
bedre far nå. 

Han smiler beskjedent.
– Nå er det et barn til på vei også, som forhåpent-

ligvis kommer i april.
– Skal du ta Kevin med til Ørnulf? 
– Jeg håper ikke det, jeg unner ham ikke å begynne

på boksing. Det er litt for tøft til at jeg vil at min egen
sønn skal bokse. Men de har jo sin egen personlighet
når de kommer ut. Så han har vel bestemt seg allere-
de.

TRENEREN, Trond Nilsen, har tatt opp Hotel Cæsar
på video og står med brede bein på Toppidrettssen-
teret. På tærne har han en gullring. Trond Nilsen så
fort at tiåringen som kom tuslende ned i kjelleren på
Ørnulf, hadde talent.

– Voldsomt. Men det må være medfødt, og så bur-
de han trent mer. 

Thomas Hansvoll
Født: Oslo, 26. juni 1974. 
Sivilstatus: Samboer, et barn (og ett på
vei).
Bokser: Southpaw, cruiservekt. 
Ga seg: La opp som bokser i 2003, etter
krangel med promotor Steffen Tangstad.
Kamper: 75 kamper som amatør og 29
som proff (25 seire, 3 tap og 1 uavgjort).
Olé: Pulveriserte Ole Klemetsen i Brøndby-
hallen i 2001 (Ole la opp etter nederlaget).
Feiltatt: Ble ved en feiltagelse satt opp på
listen over utestengte boksere i 2003.
Susp: Dommeren ville avlyse kampen mot
Jesse Corona i 2002, fordi Hansvoll hadde
for liten susp. Hansvoll skiftet til en større,
og vant kampen. 
Samler: På gitarer
Svake sider: Eier ikke praktisk sans. 
Har aldri slått en spiker.
Aktuell: Tester slagstyrken igjen i morgen i
et comeback mot danske Johny Jensen 

«Jeg er på en måte redd for hodet. Jeg prø

Det største øyeblikket: I mai 2002 sto det om VM-tittelen 
– I mitt hode, vant jeg den kampen, sier Thomas i dag. 

Utfordreren: Ole «Lukkøye» Klemetsen hil-
ser på Hansvoll før kampen i 2001. Tidlig i 2.
runde lå Klemetsen i gulvet. – Jeg syntes det
var litt trist. Ole var en inspirasjon for meg.
Hadde ikke han blitt proff, hadde ikke jeg
blitt det heller, sier Thomas Hansvoll.
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KAMERATEN OM THOMAS
Pål Nygaard, barndomsvenn og rådgiver: – Stolt, sta og
snill. Han tenker mye, selv om ikke folk tror det når de ser
tatoveringene. Han er utrolig snill privat, men blir et dyr i
ringen. Da tar han fram urmennesket, og er ikke særlig
snill. Han er svært aktiv i søvne og prater fælt. Også er
han fryktelig glad i å snu døgnet. Aller helst vil han være
våken når det er mørkt.

BROREN OM THOMAS
Per I. Sletner, storebror: – Han er alltid sta og egenrådig
og var alltid sjarmøren. Han ler av det meste og jeg husker
jeg tok ham med på mopeden da han var seks år. Han er
mer redd for å dumme seg ut, enn for å bli slått. Thomas 
liker å fordype seg i ting, alt fra historie til musikk. Spill som
TP og Geni er alvor. Da er det blodig alvor. Thomas tror han
er best i kunnskapsspill, men jeg slår ham hver gang.

Lenge sto Hansvoll og skyggebokset bak Ole Luk-
køye. Men da Ole gikk ned etter knockout fra Han-
svolls venstre, og gråt i garderoben, ble Hansvoll en-
delig nummer én.

– Da jeg leste i avisene om farens tale og Oles tårer
i garderoben, syntes jeg det var litt trist. Ole var en
inspirasjon for meg. Hadde ikke han blitt proff, had-
de ikke jeg blitt det heller.

Han blir avbrutt av to unge gutter med dun på
overleppa, feminine pysjbukser og håret kjemmet
bak.

– Du? Hvordan skal man trene seg opp til å tåle
slag i ansiktet? spør han ene.

– Hva er det du spør om? spør treneren Trond Nil-
sen raskt.

– Altså, hva man kan gjøre for å unngå skader i ho-
det?

Det kommer i kor fra Thomas Hansvoll og trene-
ren. Lærdom fra to liv i og utenfor ringen.

– Fløtte hue, sier de.
– Du må fløtte hue, gutt. Ingen tåler slag i hodet.
Trond Nilsens lille hårflette rister. Thomas Han-

svoll ser i gulvet. Det er ingen hoder som har godt av
boksing. Kroppen kan bære med seg en kamp i flere
uker. Huden banker. Det kan gjøre vondt.

– Jeg er på en måte redd for hodet. Jeg prøver bare
å tenke på hva man kan gjøre for å være forsiktig, sier
han.

Knockout. Aldri har han gått ned på knockout. 
– Vi kan ikke snakke om det, kanskje blir det min

første i morgen? 

NETTENE. Det er hans tid. Thomas Hansvoll har all-
tid vært en mann for mørke tider. Og enda mørkere

musikk. Før hørte han på heavy metal og spilte i ban-
det Takras. I dag har han flere gitarstrenger hjemme,
enn han har tid til å spille på dem. 

I natt er Thomas Hansvoll urolig. Han får aldri so-
ve, natta før en kamp. 

– Jeg blir betenkt noen dager før. Akkurat som
Rocky. Men på kampdagen, blir jeg tent. For å oppnå
den tilstanden, må man ka en uro i kroppen. Boksing
handler ikke om rytme, som mange tror. Det er ikke
så mye dans som folk vil ha det til. 

– Hva er det, da?
– Det handler om å ikke danse etter den andres be-

vegelser. Det handler heller om å bryte rytmen.
– Du bryter noen romantiske illusjoner nå.
– Ja, jeg gjør kanskje det. Men boksing er ikke ro-

mantisk.
lft@dagbladet.no

ver bare å tenke på hva man kan gjøre for å være forsiktig.»
Thomas Hansvoll

i møtet med Bruno Girard i Paris. Thomas tapte knepent på poeng. En avgjørelse flere enn ham selv mente var feil.
Foto: Arnt E. Folvik

Sterk pappa: Thomas Hansvoll håper at sønnen
aldri starter med boksing. – Det er litt for tøft til 
at jeg vil at min egen sønn skal bokse, sier han.
Men pappa tror Kevin (15 md.) har bestemt seg
allerede. 



I ZLATANSFOTBALL
Sindre Granly Meldalen
Foto: Daniel Sannum Lauten
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Zlatans flir: En kunstner har laget dette maleriet
i en togundergang ved grensa til bydelen 
Rosengård. Zlatans smil er ment som en hyllest
til bydelens største og mest kjente sønn.



BAKGÅRD Her, fra Sveriges verste
ghetto, kan den nye 
Zlatan komme. q
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– ORANSJE LAG: Baskim, Florent, Adil, Martin,
Murat, Fredrik, Lividon og Serkan!

Hjelpetrener Vladimir Kostic roper ut navnene,
og halvparten av spillerne begynner å gå mot den
ene halvdelen av banen. 

– Rødt lag: Ercan, Andreas, Erol, Johan, Alvaro,
Labbat, Adem og Philip, fortsetter han.

Malmö Anadolu (Mabi) har akkurat startet trenin-
ga. Laget der svenskene er i mindretall og som teller
sju ulike nasjonaliteter er klar for trening på to mål.
Hardkjøret for å klare opprykk fra 2. divisjonsavde-
lingen de leder er i gang, det femte mulige opprykket
på seks år.

LAGET TRENER midt mellom høyblokkene i Ro-
sengård i Malmö, bydelen som er berømt for to ting:
Zlatan Ibrahimovic og de enorme sosiale probleme-
ne. Bussene har sluttet å kjøre inn hit fordi de ble
steinet av ungdommer. Ambulansene drar ikke inn
uten politieskorte. Tre fjerdedeler av barna lever un-
der fattigdomsgrensa. Innvandrerandelen er over 90
prosent. Bydelen sliter med stor kriminalitet, og en
av barneskolene må video-overvåkes fordi hær-
verket var så omfattende der. Lærerne til Zlatan
trodde også han kom til å bli en pøbel. Men han 
endte som fotballstjerne. Og nå er Rosengård i ferd
med å få et nytt lag av mulige framtidsstjerner. 

– Før Zlatan var det ikke så mye å være stolt over
her, sier Rade Perija, fotballansvarlig i klubben.

– Men Mabi er et like stort løft som Zlatan, sier
han.

KLUBBEN BLE dannet da den svensk-tyrkiske 
klubben Turk Anadolu og den helsvenske klubben
Malmö Boll & Idrottsförening (MBI) slo seg sam-
men i 2001. 

– Turk Anadolu hadde mange spillere, men var
dårlig organisert. I MBI var det motsatt, sier Rade og
legger til:

– Bare det å slå sammen en helt tyrkisk klubb og
en svensk klubb, var stort, sier Rade

I sin første sesong begynte klatringen i divisjons-
systemet. Siden har det stort sett gått oppover med
laget.

– Først er målet å bli en storklubb i Malmö. Men vi
har en visjon om å klare å rykke opp til Allsvenskan.
Å få et lag fra Rosengård helt opp dit, sier Rade.

– GÅ I! Gå i!
Kaptein Baskim Sopi, som har spilt flere år i 

Enköping i Allsvenskan, jager medspillerne rundt
i spilløvelsen. På sidelinja følger trener og sportssjef
Bosse Cronqvist med.

– Det er utrolig mye talent her, sier han.
– De kommer fra Tyrkia, Sverige, Chile, Kosovo,

Makedonia, Polen. Og jeg tror vi har tre typer alba-
nere også. Svenskene er gode på organisering, mens
de andre gutta er mer tekniske, sier han. 

Snittalderen i laget er 22 ½ år.

– VI HAR NOEN juveler her. Det er nok en del vi ikke
klarer å beholde, sier han.

To som kan bli vanskelig å beholde er Erol Demir

(19) og Adem Özay (21). Erol var i sommer på sam-
ling med det tyrkiske U-21-landslaget, mens Adem
har vært i diskusjonen rundt det svenske U-21-
landslaget. 

– Vi var 23 spillere på samlingen. De hadde sett
meg spille en kamp her i Sverige, jeg vet ikke en gang
hvilken, sier venstrebacken Erol.

Både han og Adem har tyrkisk bakgrunn. Det
samme har midtstopper Ercan Oker (24). Mens Erol
og Adem har som mål å leve av fotballen, er Ercan
mer nøktern.

– For meg er det nok litt for sent. Jeg er med fordi
det er morsomt, og for å henge med de andre gutta
før og etter kampen, sier spilleren som spilte i Turk
Anadolu før sammenslåingen.

MABI FIKK i 2002 Malmö bys integrasjonspris.
Blant annet fordi de driver en skole for elever med
lese og skrive-problemer, men også fordi de arran-
gerer fotballturneringer der de ulike kvartalene spil-
ler mot hverandre. Klubben har 1800 medlemmer,
og på juniorlaget har spillerne bakgrunn fra 14 for-
skjellige land. 

– Det er fint at vi gjør det så bra. Det viser at vi kan
spille på samme lag, sier Ercan.

Han og Adem heier på Fenerbache. Erol på Besik-
tas. Og begge de to hardsatsende gutta er klare på
hvilket landslag de helst vil spille.

– Turkiet!
– Det er der vi egentlig er fra, og hjertet banker

mest for dem. Tyrkisk fotball er morsommere, sier
Adem, før han legger til.

– Men spør Sverige først, spiller jeg der. Det ville
vært dumt å takke nei til Sverige også.

– ZLATAN, ZLATAN!
Sangen runger ut fra en mobiltelefon til en av 

Rosengård-beboerne som har kommet for å se på
treninga.

– Den er det så mange som har her at jeg ikke orker
å ha den som ringelyd selv. Da hadde jeg trodd at
mobilen min ringte hele tiden, sier sportssjef Bosse
Cronqvist.

Svenskenes superspiss, som nå spiller for italiens-
ke Inter, har enorm status i bydelen. Han er blant 
annet blitt hyllet med et kunstverk i en jernbane-
undergang som viser spissens karakteristiske glis. 

– Zlatan har stor betydning. Han er i bunn og
grunn bare en kille, men han er viktig for Rosengård,
sier Rade Perija. 

FØR FOTBALL-VM i sommer var Zlatan på besøk
hjemme i Rosengård. Han brukte tre og en halv time
på å skrive autografer, og åpnet «Zlatans bollgård».
Der kan Rosengård-ungdommene spille fotball til
langt på kveld, i flomlyset som Zlatan betalte av egen
lomme. 

– Zlatan og Mabi har, hver for seg og sammen,
vendt litt om på det, og gir Rosengård et bedre rykte.
– Før var det ikke noe å være stolt over. Nå er det 
Zlatan og Mabi. Vi har räddat Rosengård, på nåt sett,
sier Rade.

sme@dagbladet.no

God stemning:
Zlatan besøkte
Rosengård før
fotball-VM. Det
er beskrevet
som en av de
største fest-
dagene noen-
sinne i bydelen.
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Rade Perija, fotballansvarlig for Malmö Anadolu

«Før Zlatan var det ikke så mye å være stolt over her.»

Stortalent: Adem Özay (21) fyrer av med venstreslegga. Til høyre: Baskim
Sopi, som signerte for norske Raufoss rett etter at Dagbladet var i Malmö.

Ballhenter: Mabi har en stor barne- og ungdomsavdeling. Denne gutten gir
ballen en klem mens A-laget trener ved siden av.

Etter trening: Svenske fotballtalenter på vei mot dusjen. Og kanskje mot
høyere divisjoner, på sikt.

Svensk-tyrkisk: Fotballklubben Malmö Anadolu, også kalt Mabi, har tid-
ligere fått Malmös integrasjonspris.

Taktikk: Både tyrkiske, albanske og svenske navn står oppført på sportssjef
Bosse Cronqvists taktikklapp.

Ingen over: Zlatan er den lokale helten, men er ikke riktig på Maradona-nivå
ennå. Selv ikke i Rosengård. 
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Hvorfor reise jorda rundt? På kanariøya Lanzarote dundrer
Atlanterhavsbølger uavbrutt mot skjær og sandbanker. q

KANARIFANSEN
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Tekst: Anders Waage Nilsen

Foto: Markus Udéhn

Bølgesus:
En surfer på 
bodyboard leker
seg i bølgene
på Lanzarotes
«bakside», 
Famara-stranda. 
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– DERE SKULLE vært her i går, sier Tim Jones. 
Den 48 år gamle britiske surfefundamentalisten tar
energisk imot oss på den lokale fortausrestauranten. 

En hund tasser rundt hjørnet. En eldre mann 
sitter på en plaststol langs veggen. Den søvnige
landsbyen Caleta de Famara går i sitt vanlige lunten-
de tempo. Men Tim har ennå ikke fått adrenalinet
helt ut av systemet. 

– Det var helt vilt. Jeg var nesten redd. Det er 
sjelden det er så store forhold ute ved moloen. 

LANZAROTE? JA DA. Fordommene står i kø. Blod-
harry engelskmenn. Solsenger og parasoller. Over-
fylte strender der smådønninger skvalper mot land.
Hey mister, en stråhatt, por favor?

Det er en ærlig sak, vi er i solferieland. Her renner
en stabil strøm av barnefamilier og dvaske høst-
kropper fra Nord-Europa, på jakt etter en pause fra
de iskalde regnbygene. Du kan mene hva du vil, men
feriegjestene gjør ingen nevneverdig skade. De flok-
ker seg sammen på den lune østsiden, hvor solfak-
tormaskineriet står klar i form av tre store resorts el-
ler badebyer. Velg en av dem, kjapt inn, kjapt ut – til
og fra flyplassen i busser med aircondition og store
charterlogoer. Slik går refrenget der. Lokalbefolk-
ningen tjener gode penger. Turistene blir brune og
fine. Alle er fornøyde. 

MEN DET FINNES en annen side av Lanzarote. Eller
rettere sagt to. Nordsiden. Og vestsiden. Her er 
vinden sterkere, naturen mer dramatisk, bølgene
større. Det er her det er moro å bade med brett. Og
store deler av naturen er vernet mot masseturismen. 

– Lanzarote er en vulkansk øy. Den minner om
Hawaii, i geologisk forstand. Selv vil jeg si at også
flere av bølgene her kan minne om bølgene på stille-
havsøya. 

Det er Tim som snakker igjen. Vi skylder leseren å
gjøre oppmerksom på at han driver en surfeskole,
altså at han lever av tilreisende surfere. Men tro ikke
at han er en businessmann. Tim er en tvers igjen-
nom ekte surfer, og har i lange perioder av sitt turbu-
lente liv levd på hangfives, off-the-lips, luft og kjær-
lighet. 

Han har funnet sitt paradis på jord, og kursene
hans er stort sett fulltegnet. Han har ingen direkte
interesse av en hype. 

Men når man spør får man svar. 

ET KNIPPE hvitkalkede murhus ligger lavt i terren-
get, ut mot den forblåste kysten. 

Caleta de Famara er surfernes landsby. Her, mot
vest, feier en nesten fastboende vind langs kysten,
bølgene er for store til at vanlige solslikkere føler seg
hjemme. En enorm gold slette ligger dessuten som
en buffer mot turisthordene som har tatt kontrollen
på andre siden av øya. 

Men alt blir annerledes om du bader med brett.
En av fordelene med landsbyen er at surfen er så

tilgjengelig. Et steinkast unna bebyggelsen ligger
sørbredden av Playa de Famara, trolig det beste
beachbreaket på Lanzarote. For urutinerte nord-
menn er dette et glimrende utgangspunkt for surfe-
ferien. Bølgesettene ruller nesten konstant mot
land, og på de riktige dagene finner du både venstre-
og høyrebølger av høy kvalitet. Om forholdene er
riktige, er det et knallbra reefbreak like utenfor 
moloen. For de rutinerte. 

– Jeg flyttet hit fordi forholdene her er mer stabilt
gode enn noe annet sted i Europa. Og det finnes flere
aktuelle surfesteder også på andre deler av øya, 
under en times kjøretur unna, forteller Tim. 

Han lærte å surfe på iskalde bølger utenfor Sør-
England, men har etter hvert begynt å sette pris på

den temperamentsfulle, latinske kulturen og det
varme vannet sør i Europa. 

– Ofte kan vi vente til langt ut i oktober med å 
finne fram våtdrakta, sier Tim Jones. 

VI GÅR GJENNOM de tilbakelente gatene, bølgene
sitter fortsatt i kroppen. 

Vi har brukt timevis på å ligge duvende der de
største dønningene bygger seg opp og blir bratte 
unnabakker av vann. Vi har padlet som gærninger,
og innimellom har vi klart det. Vi har timet riktig, og
havnet på rett side av skumstreken, akselerert av
gårde, reist oss på brettet og tatt kontrollen over 
havets rullende krefter. Vi har drukket solide slurker
av Atlanterhavet, vi er slitne som svamper. 

Men du verden så moro vi har hatt det. 
Vi stopper på Casa Ramon, en liten fortauskafé.
– Folk har forandret seg, sier Tim. 
– Unge mennesker er uavhengige, de trenger 

ingen som står med et skilt og tar imot dem på fly-
plassen. De søker andre opplevelser, og vil noe annet
enn å bli fôret med liksomopplevelser. De vil gjøre
noe selv, erfare elementene. Jeg er glad for at Lanza-
rote har begrenset pakketurismen til noen få resorts,
og bevart steder som Famara. Slik har de vernet om
naturen sin, og kulturen. 

VI SER RUNDT oss. Solen står lavt på himmelen. 
På andre siden av gata sitter en gammel mann i en

plaststol langs en murvegg. 
Han er tilbakelent, det ser ut som om han sover. 
Akkurat slik han satt da vi dro ut.

«Det var helt vilt. 
Jeg var nesten redd.»

Tim Jones, surfveteranen og instruktør

Skoledag: Kilometerlange Playa de Famara er øyas klasserom for surfelever. De fleste nybegynnerne reiser seg på brettet etter to dager. Foto: Eirik Damsgaard

Ordliste
Svell: Fornorskning av swell, som betegner den
typen konsistente dønninger/bølgesett som som
surfere vil ha. Svell skapes oftest av stormer og
lavtrykksystemer langt til havs.
Break: Stedet hvor en bølge presses opp fra dypet
til grunnere vann, reiser seg – og bryter.
Beachbreak: Bølger bryter over sandbunn. 
Reefbreak: Bølger bryter over rev eller fjærestein. 

Tube: Rommet som skapes inni en brytende
bølge mellom bølgevegg og leppe. Å surfe en
slik regnes som en av sportens klassiske, og
vanskeligste, disipliner.
Pipeline: Lang bølgetunnel (egnet for surfere).
Rips: Smal strøm hvor vannmassene går utover
igjen. Farlig for badegjester. Erfarne surfere ut-
nytter rips til å komme seg ut til bølgene.
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Rett posisjon: Pensjonert elitesurfer Tim Jones driver surfskole på Famara beach. Elever fra hele Europa
kjøper fra én til fem dager, og lærer seg kunsten. Foto: Eirik Damsgaard

Guuurrrgle: En stilfull avstigning står sentralt under surfopplæring. Foto: Eirik Damsgaard

Surfeparadiset Lanzarote
Vulkanøy: Lanzarote tilhører Kanari-
øyene, og er en vulkanøy som ligger i
veien for dønninger som skapes i 
Atlanterhavet. Grunnforholdene gjør
Lanzarote til en av de aller beste arena-
ene for bølgesurfing i vår verdensdel.
Som Hawaii: Det vulkanske opphavet
gir øya mange av de samme karakter-
trekkene som Hawaii. Den er omgitt av
dypt vann, og bølger vandrer uhindret
før de bryter over lavarev og strender. 
Reise: Med charterfly kommer du billig
til Lanzarote. Er du her for å surfe, an-
befales det å leie en leilighet i Famara.
Taxituren fra flyplassen koster rundt 25-
30 euro. Leiebil fra flyplassen er å an-
befale om du vil se deg litt omkring. 
Natur og miljø: Lanzarotes særegne
natur står på UNESCOs liste over ver-
dens naturarv. Øya har en unik, lavmælt
arkitektur takket være arkitekten Cèsar
Manrique, som vokste opp på øya. 
Året rundt: Det er først og fremst 
bølgene på våren, vinteren og høsten
som har gitt Lanzarote sitt ry blant sur-
fere. Da tar øya svell fra alle himmel-
retninger. Men lokale surfere påstår at
også sommeren er bra, fordi de nord-
østlige passatvindene genererer svell
når vannet i Nord-Atlanteren er dødt.
Sommerstid er det derfor breakene i
nordøst og nordvest som fungerer. 
Krevende: Mange av bølgene på Lan-
zarote holder internasjonal kvalitet, og
er svært krevende for urutinerte surfere.
Det kan være en fordel å snakke med
surfshopene i Famara, fordi såkalt 
localism har vært et stort problem.
Nett-tips:

www.surfschoolanzarote.com 
www.lanzarote.com/surf

Anbefalte surfspots
La Santa Izquierda
Bølgen bryter over et vulkanrev, og 
produserer til tider klassiske tubes. 
La Santa Derecha (morro negro)
Egentlig to lange høyrebølger som noen
ganger lenkes sammen til én. Vær for-
siktig da det er grunt enkelte steder. 
El Quemao
Legendarisk storbølge, kjent som 
Atlanterhavets svar på Stillehavets pipe-
line. Her bør du være rutinert. 
Famara Beach
Det beste stedet for nybegynnere. En
del surfeskoler har base her. Vær opp-
merksom på rips. Mulighet for å leie
brett og leilighet i landsbyen. 
San Juan
Funker fint på alle vannstander. Ved
fjære sjø går bølgen fortere og kan være
vanskeligere og fange.
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Brett Favre
Født: 10.10.1969
Familie: Gift med
Deanna og har to
barn
Karriere: Quarter-
back for Green Bay
Packers i ameri-
kansk fotball
Rekorder: Har startet 225 kamper på
rad – rekord i NFL. Har til nå kastet 402
touchdown-pasninger i NFL, nest flest i
historien. Som eneste spiller i NFL blitt
kåret til ligaens mest verdifulle spiller
tre år på rad.
Lønn: Favre tjener over 50 millioner
kroner i året, og står bak en rekke 
veldedige tiltak 

Amerikas tøffeste mann blir han kalt. Brett Favre (37), quarterbacken
til Green Bay Packers, lar seg aldri stoppe.

HÆRFØREREN
22. DESEMBER 2003: For Green Bay Packers-laget
utspiller det seg et følelsesladet øyeblikk i gardero-
ben. Noen få timer tidligere har quarterbacken og
stjerna Brett Favre mistet faren sin i en bilulykke. 

Faren Irvin er mannen som har betydd alt for
Bretts karriere, og personen som har stått ham nær-
mere enn noen annen. Nå skal Packers spille borte-
kamp mot Oakland Raiders, en kamp laget må vinne
for å ha håp om å nå Play Off – selve sluttspillet i
amerikansk fotball. 

DET ER STILLE i garderoben. Brett tar ordet. Han sier
med sterk stemme at han akter å spille kampen, selv
om dette er det tøffeste og tristeste øyeblikket i hans
liv. Brett gjør det helt klart at han aldri vil svikte fot-
ballfamilien sin.

– Faren min har vært på hver eneste kamp jeg har
spilt siden jeg gikk i femteklasse. Det er ikke tvil om
hva han ville sagt til meg hvis han var her nå: «Kom
deg ut på banen og spill!» sier quarterbacken.

OG BRETT FAVRE SPILLER. Han spiller med hjertet
utenpå den hvite og grønne Packers-drakta. Quar-
terbacken styrer spillet med jernhånd. Oppglødde
medspillere ofrer alt for kapteinen sin. Blokker, lø-
per og takler. Brett strør spektakulære pasninger
rundt seg. Han kaster 399 yards denne kvelden – ba-
re fire yards bak sin personlige rekord – og sender av
gårde fire touchdown-pasninger. Han kaster sin 343.
touchdown-pasning i karrieren, noe som fører han
opp på andreplass i NFLs historie. 

Packers vinner den direktesendte mandagskam-
pen 41-7, Oaklands verste tap på åtte år. Til og med

Raiders Nation – Oaklands beryktede, sjåvinistiske
og fanatiske svar på VIF-klanen – klapper Brett av
banen. Etter kampen klemmer Brett kona Deanna på
sidelinja, og reiser hjem til Mississippi. Om faren og
den fantastiske kvelden sier Brett:

– Jeg er så glad i ham, og jeg er så glad i denne spor-
ten. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle spille slik som
jeg spilte i kveld. Det betyr veldig mye for meg, for
faren min og for familien min. Jeg vet at faren min så
på i kveld.

ETTER FARENS begravelse rekker Brett akkurat Pac-
kers kamp mot Denver Broncos. Igjen spiller han
fantastisk og Packers vinner 31-3. Med seieren vinner
Green Bay avdeling nord, og Brett kåres til måne-
dens spiller.

Det viser seg at farens bilulykke ble forårsaket av
et hjerteinfarkt. Bilen og faren blir funnet på samme
sted i Mississippi som Brett nesten døde 13 år tidli-
gere:

Over en bakketopp blir den lovende quarterbac-
ken blendet av sola. Han mister kontrollen på bilen,
går rundt tre ganger og krasjer i et tre. Heldigvis
kommer Bretts bror i bilen bak, og får dratt ham ut av
vraket. «Kan jeg spille fotball igjen», er det eneste
Brett spør om i ambulansen på vei til sykehuset. 

Under operasjonen som følger må Brett fjerne 75
centimeter av tynntarmen, og han går ned 18 kilo.
For mange ville sesongen og kanskje karrieren vært
over, men ikke for Brett Favre, mannen som regnes
som tidenes tøffeste quarterback i amerikansk fot-
ball. 

– Faren min satt ved sykesenga min og sa: «Om et
par dager er du fin igjen og tilbake på banen». Jeg
tenkte på samme måte, sier Brett.

Bare en måned seinere er han på banen igjen for
colleget sitt, Southern Mississippi, og laget The Gol-
den Eagles. Selvsagt blir det seier.

BRETT LORENZO FAVRE ble født 10. oktober 1969 i
Gulfport, Mississippi. Han ble oppdratt som kato-
likk i den lille byen Kiln i Hancock County. All ledig
tid ble brukt til idrett – spesielt amerikansk fotball.
Faren var fotballtrener, og i timevis studerte de to vi-
deo og diskuterte taktikk.

Etter suksessen med The Golden Eagles ble Brett
draftet til NFL og Atalanta Falcons. Men i Atalanta
kom motgangen. Brett fikk et rykte på seg for å være
mest interessert i festing. Han forsov seg til lagbil-
det, og hans første pasning i den store ligaen endte i
touchdown for motstanderlaget. Bretts kast ble
snappet av motstanderlaget – en interception – som
løp inn seks poeng. 

Men redningen skulle komme allerede året etter.
Han ble tradet til Green Bay Packers. 

SIDEN HAN FIKK sjansen første gang – 20. septem-
ber 1992 – har Brett spilt hver eneste kamp for Green
Bay Packers. Det vil si 225 kamper på rad, en enestå-
ende rekord i NFL. Jernmannen har tatt mange harde
smeller, men alltid spilt neste kamp. I 2003 spilte
han med knekt tommel. 

Tøffheten har hatt sin pris. Brett ble avhengig av
smertestillende midler, et problem han sto åpent
fram med i 1996. Avsløringen skjedde mitt i hans
beste år. Fra 1995 til 1997 ble Brett Favre kåret til liga-
ens mest verdifulle spiller, en unik prestasjon. I 1996
vant han Super Bowl.

DEN SISTE TIDEN har vært vanskelig for superstjer-
na. Etter farens død har en rekke tragedier rammet
familien. Kona Deanna fikk brystkreft, en sykdom
hun heldigvis ser ut til å vinne over. Svogeren døde i
en bilulykke. Orkanen Katarina ødela familiens
hjem i Mississippi. 

Mange har også ment at Bretts storhetstid er over,
og at 37-åringen er for gammel. Fjorårssesongen var
hans dårligste i karrieren. Packers var ikke i nærhe-
ten av Play Off. Eksperter har ment at Packers må
bygge et nytt og ungt lag. 

Men inntil videre har ikke mannen med livstids-
kontrakten tenkt å gi seg. 

DENNE SESONGEN har Brett startet sterkt. Sterkere
enn på mange år. I slutten av september kastet han
tre touchdown-pasninger for andre kamp på rad.
Dermed passerte han 400 touchdown-pasninger
som andre spiller i NFLs historie. Nå er han bare 18
pasninger bak en annen legende, Dan Marino. Og
Brett er virkelig en tøffing. Han gir seg neppe før re-
korden er hans. 

esk@dagbladet.no

Kilder: packers.com, brettfavre.com, 
Milwaukee Journal Sentinel, wikipedia.org

PROFILEN
Tekst: Eivind Skjervum

Foto: Scanpix 35
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36 DET STORE BILDET
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
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I grevens tid: – Jeg følte en enorm glede. Strømsgodset er alt, og jeg
har fulgt klubben i alle år, stråler Godset-supporter Per Arvid Gulbrandsen
(32). Klubben i hans hjerte er så å si klar for opprykk til Tippeligaen etter 3-2
seieren mot Aalesund forrige helg. Endelig er drammenslaget tilbake i toppen.
Guldbrandsen lot følelsene flyte fritt da Keijo Huusko klatret opp i netting-
gjerdet foran GodsetUnionen etter å ha lagt på til 2-0:
– Jeg så Keijo hang der, og jeg bare måtte bort til ham, stråler Gulbrandsen,
som ble TV-kjendis etter at TV2 zoomet inn omfavnelsen. 
– Å klatre opp i gjerdet er noe jeg har gjort i alle år. Jeg gjør det hver gang 
Godset scorer, og jeg får lov til det, sier hardcoresupporteren.
Selv om Strømsgodset vant, var det mange hjerter som fikk en ekstra 
påkjenning da sunnmøringene reduserte to ganger mot slutten. 
Også Gulbrandsen merket nervene:
– Kampen var vanvittig god, men det ble helt fryktelig spennende på slutten.
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395 PÅ TV

1

4
5

Sett deg godt til rette i godstolen. Her er fem 
klare valg på fjernkontrollen den kommende uka.

2
3

SØNDAG
15. OKTOBER

Kun seier er godt nok
Det tetter seg til i toppen av Tippeligaen. Nå ser det ut til å stå mellom
Brann og Rosenborg. Bergen og Trondheim. Rødt og svart-hvitt. Mjelde
og Tørum. Hver eneste kamp er avgjørende, og bare tre poeng er godt
nok. Brann har en vanskelig oppgave på bortebane i denne TV-kampen.
På Ullevaal venter Henning Bergs Lyn og skarpskodde Edu. Nigerianeren
skremmer nok Branns islandske midtforsvar, for Edu kan avgjøre en kamp
på egen hånd. Men Brann har nok av krutt å svare med. Mjelde har snart
samlet et halvt landslag i Bergen, krydret med to spillesugne skotter.
Denne kampen blir tøff, tett og jevn. Det er bare å glede seg til midt-
baneduellen mellom Lyns Stefan Gislason og Branns Martin Andresen
(bildet). Her kommer det til å slå gnister, og det lukter gule kort lang vei.

FOTBALL, TV2, KL. 19.55

MANDAG
16. OKTOBER

Gjensyn med Nils Arne
Nils Arne Eggen (bildet) er en levende legende. Treneren har engasjert,
provosert, gledet og underholdt i en mannsalder. I kveld tar NRKs And-
reas Lunnan oss med på et mimremøte med den trønderske trenerhelten.
Lunnans serie «gjensynet» byr på koselige, morsomme og interessante
møter med gamle og kjære TV-personligheter i rolige omgivelser. Forvent
dypdykk i arkivet og gjenopplev magiske Eggen-øyeblikk. Programmet
sendes direkte fra studio i Trondheim, og seerne kan både ringe inn og få
snakke med gjesten, pluss velge favorittinnslag. Nils Arne Eggen trente
Rosenborg gjennom hele storhetstida på 90-tallet og i starten av det nye
århundret. I vår egen serie var laget uslåelig, men Eggen hadde også 
suksess i Europa, blant annet med seire over Real Madrid og AC Milan.

FOTBALL, NRK2, KL. 17.30

TIRSDAG
17. OKTOBER

Bøy, tøy og utrolige sprett
Myke kropper, halsbrekkende momenter, styrke, kroppsbeherskelse og
grasiøse utøvere. VM i turn i Århus byr på strålende underholdning, og
hele verdenseliten er samlet. NRK sender alle finalene denne uka, og star-
ter tirsdag med lagfinalen for menn. Som vanlig er Russland blant favorit-
tene, men får skarp konkurranse fra Kina, USA og Japan. Det er mye å gle-
de seg til fra Århus. Lagkamper, apparatfinaler og den klassiske mange-
kampen. Kvinnene konkurrerer i hopp, bom, skranke og frittstående, mens
mennene konkurrerer i bøylehest, ringer, hopp, skranke, svingstang og
frittstående. Norge har med tolv turnere i Danmark, men er ikke blant 
favorittene. Charlotte Buer er vårt fremste håp blant kvinnene, mens det
blir spennende å se hva Espen Jansen (bildet) kan få til blant mennene.

TURN, NRK2, KL. 18.55

TIRSDAG
17. OKTOBER

Solbakken mot Solskjær
Ståle Solbakken (bildet) er på vei mot heltestatus i Danmark og i F.C. Kø-
benhavn. 1–0-seieren over erkerival Brøndby for to helger siden gjør ikke
populariteten blant fansen mindre. Som eneste lag fra Norden klarte FCK
å kvalifisere seg for Champions League. Og for en drømmetrekning dans-
kene fikk. I kveld skal Brede Hangeland, André Bergdølmo og resten av
det nordiske stjernemannskapet ta turen til selveste Old Trafford for å
møte Manchester United. Der venter Wayne Rooney, Ronaldo, Rio Ferdi-
nand og ikke minst Ole Gunnar Solskjær. Sunnmøringen har vist strålende
form i det siste, og sjefen, Alex Fergusson, har skrytt uhemmet av nord-
mannen. Se ikke bort fra at Solskjær starter for rødtrøyene i kveld. Uansett
blir det nok av nordmenn å følge, så gjør klar godstolen og len deg tilbake.

FOTBALL, TV3, KL. 20.45

ONSDAG
18. OKTOBER

Hatoppgjør fra London
Det måtte skje. Chelsea trakk Barcelona. Selve hatoppgjøret i Champions
League. José Mourinho skal igjen i verbal slåsskamp mot Frank Rijkaard,
og fans og spillere kommer til å være på tå hev. To av verdens beste 
klubber, spekket med stjernespillere. Ronaldinho (bildet), Messi, Puyol og
Iniesta mot Lampard, Ballack, Terry og Drogba. Denne kampen vil ingen
av lagene tape. I forrige sesong slo Barcelona ut Chelsea i åttendedels-
finalen – to kamper som inneholdt alt av mål og gule og røde kort. 
Barcelona vant til slutt hele turneringen. Året før ble Barcelona slått ut av
Chelsea. Rabalderet inneholdt også den gang gule og røde kort, og 
Mourinho beskyldte dommer Anders Frisk for å ha snakket med Rijkard i
pausen. Mourinho ble utestengt, mens Frisk sluttet etter drapstrusler.

FOTBALL, TV3, KL. 20.45
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