
Nærmere 90 mo-
torsykler på fire
hjul raste rundt på
Bergermoen sist
lørdag. Og da re-
sultatlisten fra se-
songens første
ATV-norgescupløp
ble skrevet ut var
det en fører fra ar-
rangørklubben
Jevnaker Motor-
klubb som toppet
juniorklassen.

Morten Hansen
61 31 31 26

I fjor høst begynte Lunner-
gutten Magne Johannes
Stensrud å kjøre ATV. Lør-
dag kjørte Jevnaker MK-føre-
ren sitt første norgescupløp.

Og han kjørte inn til seier.
En suveren sådan.

– Alt klaffet. Banen var
bra. Den nye sykkelen gikk
som ei kule. Og jeg vant, gli-
ser Stensrud.

Suveren
Og han hadde all grunn til å
smile. Lørdagens løp var

hans første på grus. Fra før
av har han to vinter-enduro-
løp på baken. Da kjørte han
inn til andre- og tredjeplass.

Men to pallplasser til tross.
Seier hadde han ikke i tan-
kene.

– Jeg er veldig, veldig, for-
nøyd. Å vinne det første nor-
gescupløpet man deltar i er
ikke dårlig. Det hadde jeg ik-
ke trodd. Men jeg må ha
kjørt veldig bra. For det var
en suveren seier, fastslår
Stensrud.

Aldri truet
Også i klasse to ble pallplass
på arrangørklubben. Jevn-
akeringen Anders B. Sven-
skerud heve hendene over
hodet ved målpassering. Et-
ter solid kjøring sikret han
seg en klar andreplass.

– Det har vært et fint stev-
ne. Jeg har hatt det veldig
morsomt. Og så har det vært
bra å se at så mange har del-
tatt her på Jevnaker. Jeg vet
de har lagt ned mye arbeid i
dette arrangementet. Da er
det gøy å se at så mange vil
delta, sier Svenskerud, som
hadde all grunn til å være
fornøyd. 

For selv om han ikke had-
de mulighet til å innhente
vinneren, så var det heller
ingen som hadde tjangs til å
innhente ham selv.

– Det var en tung bane,
men likevel fin å kjøre på. Og
jeg synes jeg kjørte et bra løp.
Jeg følte aldri at plassen min
var truet. Han som vant er
veldig god og ingenting å gjø-
re noe med. Derfor er jeg for-
nøyd med innsatsen, sier
Svenskerud.

Eliteklassen
ATV-løp er en ny sport i Nor-
ge. Jevnaker MK har de siste
to årene vist seg som en
klubb med førere i norge-
stoppen. 

I fjor ble jevnakeringen
Trond Viggo Vestby nummer
to i norgescupen. I vinter har
Vestby kjørt inn til tittelen
King of snow, mens Anders

NUMMER TO: Anders B. Sven-
skerud kjørte inn til en sterk an-
dreplass i klasse to.
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Hadeland Fotball fikk
en knekk da de ble
overkjørt av Jevnaker IF
sist tirsdag. Mot Norder-
hov sist lørdag skulle de
spille på seg selvtillit.
Det ble det ikke noe av.

Morten Hansen
61 31 31 26

Norderhov har slitt med å stil-
le nok spillere så langt i se-
songen. Og fredag formiddag
fikk Hadeland Fotball beskjed
fra Buskerud fotballkrets om at
klubben hadde trukket laget
fra årets serie

– Vi har for lite folk og da
går det ikke lenger. Det er ikke
sportslig forsvarlig å være med
på dette nivået, og derfor had-

de vi ikke noe annet å gjøre
enn å trekke laget, sier lagleder
Odd Stikbakke i Norderhov
UIL til hadelandfotball.no.

Laglederen forteller til nett-
stedet at situasjonen i klubben
var drøftet, og laget var blitt
enige om å forsøke en stund til.
Men fredag måtte de kaste inn
håndkleet.

– Vi ble enige om å forsøke
en stund til, for å se om vi kun-
ne stable nok folk på beina.
Fredag morgen ringte den ene
av trenerne og fortalte at han
hadde mottatt tre forfall til
kampen mot Hadeland Fot-
ball. Dermed hadde vi ni spil-
lere tilgjengelig, og da var sa-
ken klar. Etter noen telefoner
ble vi enige om å ta den tunge
avgjørelsen, sier Stikbakke.

sporten@hadeland.net

Trakk laget

(LILLEHAMMER KFK
– HADELAND KFK 1-
1) Den gode sesongstar-
ten fortsetter for HKFK
som tok et sterkt poeng
på Lillehammer i hel-
gen.

Ketil Gruer
61 31 31 29

LILLEHAMMER: Hadeland
KFK har fått en kanonstart på
3. divisjonssesongen med to
strake seire, uten å ha sluppet
inn baklengsmål. Etter to kam-
per sto HKFK med målfor-
skjellen 5-0. Helgens motstan-
der, Lillehammer KFK, har
hatt en nærmest identisk start
på sin sesong med seks poeng
og 5-1 i målforskjell. Etter ta-
bellen og lagenes statistikk å
dømme skulle altså lagene i ut-
gangspunktet være noenlunde
jamnbyrdige. 

Og slik ble også kampbildet
på Stampesletta. Hjemmelaget
fikk et heldig ledermål en halv-
time ut i kampen, etter mølje-
spill på et hjørnespark. Lagene
fulgte hverandre tett kampen
igjennom og kampen sto lenge
og vippet før HKFKs innbytter,
Nora Solum, utliknet 20 mi-
nutter før slutt. 

- Vi har fått en meget god se-
songinnleding. Lillehammer
KFK har også startet sesongen
bra så vi visste at en tett og

hard kamp ventet oss. De had-
de noen gode muligheter i an-
dreomgang, men det er vi som
klarer å utlikne. Vi har veldig
god flyt om dagen og det er
mye positiv energi i spiller-
gruppa. Det er viktig for fort-
settelsen av sesongen, sier lag-
leder, Leif Rossetvik. 

- Vi hadde 13 spillere til vår
disposisjon denne kampen.
Det er utrolig godt å slippe evi-
ge ringerunder for å kunne stil-
le lag. Den positive utviklingen
er i tillegg viktig da vi tidligere
sesonger har opplevd stort fra-
fall etter ferien. I år håper vi at
vi kan beholde de fleste spiller-
ne, for vi har et veldig bra lag
på gang, avslutter Rossetvik.

Lillehammer KFK – Hade-
land KFK 1-1 (1-0)
Stampesletta
Scoringer: 1-0 (31 min), 1-1
Nora Solum (70 min).
Laget: Jeanette Ekeren, Guri
Solum, Mari Mikkelsen, Kari-
anne Orderdalen, Linn Myr-
dal, Elisabeth Kolstad, Gry
Anett Soleng, Ida Østbø Bol-
dermo, Anne Inger Mørtvedt,
Tone Linnerud og Anne Ring-
dalen.
Gule kort: Ingen.
Dommer: Magne Lindviksmo-
en, Fron Fotballklubb.

jh@hadeland.net

Tok ett poeng
SCORET IGJEN: Ida Østbø Boldermo 

Kampfakta

FEMTEMANN: Anders Engesvoll kjørte inn til en solid femteplass i
eliteklassen.

HJEMMEFAVORITT: Trond Viggo Vestby ble num
med støtdemperne og endte til slutt på sjuendepla

SEIERHERREN: Magne Johannes Stensrud debut

Flagget til to

Engesvoll tok sammenlagtsei-
eren i det svenske is-mester-
skapet.

På Bergermoen var det sist-
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HØYT HENGER DE: Og fort kjørte
de. TØFFINGER: De yngste tøffingene på Bergermoen ble, helt fortjent, premiert alle sammen.

nevnte som ble best av de lo-
kale førerne i den største klas-
sen. Etter å ha kjørt ut som
nummer seks avanserte brand-

buingen en plass og sikret seg
femteplassen i finalen. Vestby
kjørte inn to plasser bak.Og
bak toppene kryr det av unge

talenter i Jevnaker MK. 
På Bergermoen var det

mange unge tøffinger på fire
hjul. Blant annet seks unger i

klasse fire, og de atskillig eldre
førerne i mosjonistklassen. I
sistnevnte klasse ble Svein
Holmen fra Lunner beste fører

med en 8. plass. I den yngste
ble alle vinnere.

sporten@hadeland.net

nummer to i norgescupen i fjor. På Jevnaker slet han
plass.

buterte med seier i juniorklassen. Alle foto: Morten Hansen

topps på Bergermoen
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