8 SPORT

SUNNMØRSPOSTEN
Torsdag 7. juli 2011

Hushovd i gult, Boasson bommet

Thor Hushovd fortsetter i den
gule ledertrøya etter 10.-plassen på Tour de Frances 5.
etappe. Mark Cavendish vant
etappen, mens Edvald Boasson Hagen startet spurten litt
tidlig.

SYKKEL. Edvald Boasson Hagen

gjorde et modig framstøt 800
meter før mål, men kreftene
holdt ikke helt inn for nordmannen. I stedet tråkket Cavendish
først inn over målstreken. Briten
sikret seg dermed sin første
etappeseier i årets Tour de
France, den 16. totalt.
– Jeg bommet totalt på spurten. Jeg trodde målet var rett
rundt svingen, så jeg vet ikke
helt hva jeg tenkte på. En stor
bommert av meg, men heldigvis
er det fortsatt mange sjanser
igjen. Beina føles bra, sa Boasson Hagen til TV 2 etter etappen.
Også Hushovd forsøkte iherdig å holde tritt med Cavendish,
men den sterke klatringen fra
dagen før hindret nok nordmannen fra å ta ut det siste i spurtduellen.
– Jeg følte meg sterk, men jeg
nølte litt. Dermed fant jeg ikke
et hjul å henge meg på. Jeg
gamblet og tapte, men det er
greit, sa Hushovd, som beskrev
etappen som «ekstremt tøff» på
grunn av vanskelige vindforhold.
Fall. Onsdagens 158 kilometer

lange etappe ble preget av flere
velt. Først gikk Rabobanks
sammenlagtrytter Robert Gesink
og Radioshacks Janez Brajkovic i
bakken. Deretter veltet Alberto
Contador like etterpå og måtte få
en ny sykkel.
Drøye 60 kilometer før mål var

JUBLER. Mark Cavendish jubler for seier på Tour de Frances 5. etappe. Hushovd fortsetter i gul ledertrøye i morgen.

det Tom Boonen sin tur til å
møte asfalten. Belgieren kom seg
på sykkelen igjen, men var tyde-

OMSPEL.

Klar for omspel. Læremeister
Anthony
John Coleman (t.v) og
Daniel Øverås. Og
denne gong
vann eleven
over læraren.

Slo trenaren i omspel

Daniel Øverås (15) slo trenaren Anthony John Coleman i
omspel under Overvoll Invitational på søndag.

GOLF. Etter 18 hull hadde begge

enda på 69 slag og måtte dermed ut i omspel for at ein vinnar kunne kårast.
Daniel Øverås er et stort
idrettstalent. Han er KM-vinnar i alpint og spelar fotball for
Spjelkavik. Men hovudfokuset
ligg for tida i golfsporten, der
han er nest høgast ranka av 15åringane i landet.
– På juniornivå, som går til og
med 19 år, er han ranka som om
lag nummer 20. Han viser utruleg treningsvilje, og kan trene
åtte timar om dagen, fortel

faren, Arve, som sjølv svingar
kølla, om enn på litt lavare nivå
enn sonen.

Best av 50. Turneringa på
Overvoll i Strandadalen, var
den største Stranda Golfklubb
nokon gong har arrangert. 50
spelarar frå ti klubbar kjempa
om heider og ære i stemnet
som talde som eitt av åtte i
Nordvest Tour. Anne Marie
Dahl frå Selje GK vart beste
kvinne føre Solfrid Langlo,
Stranda GK. Av herrane sette
atlså eleven Daniel læremeisteren frå Irland, Anthony, på
plass. Begge desse representerte Ålesund GK.
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lig preget av velten. Det er høyst
usikkert om Boonen kan fortsette.

Hushovd tok ingen poeng på
mellomspurten. Cavendish var
blant rytterne i hovedfeltet som

sikret seg tre poeng i konkurransen om den grønne trøya.
NTB

Gokart-suksess ute og hjemme

Unggutter fra KNA Nordvest i
Ålesund gjorde gode prestasjoner i gokart både innenlands og utenlands sist helg.
GOKART.

Øystein Helgheim
kjørte i helga den tredje runden i
det italienske mesterskapet.
Men helga ble ikke helt som
han hadde ønsket seg, siden han
natt til lørdag begynte å få føling
med en lei halsinfeksjon. Det
førte også til feber opp mot 39
grader, noe som gjorde at ålesunderen ble nektet å starte i prefinalen søndag av stevnets lege.
Men han fikk OK fra legen til
hovedfinalen søndag ettermiddag, selv om han fortsatt kjente
seg skral. I finalen lå han lenge
på en 7. plass, men kviknet til og
kjørte seg opp til en 4. plass i mål.
Han beholdt 4. plassen
sammenlagt i mesterskapet, og
det var viktig.
Her hjemme var det NM i gokart, og KNA Nordvest kunne
NM-MEDALJER. Eric Breivik og
Roger Bjerke (t.v.) fra KNA Nordvest gratulerer hverandre med
pallplasseringer i NM i gokart.

hente hjem to medaljer. Begge i
Yamaha-klassen.
Torbjørn
Bjerke kjempet med østfoldingen Kim André Gjerde om
NM-gullet, og Bjerke måtte til
slutt ta til takke med sølvet.
Og han fikk følge på seierspallen av lagkameraten Eric Breivik.
Som har vist stor framgang i år,
og nå klarte han å kjempe seg
helt fram til 3. plassen i NM.
Med andre ord sterke prestasjoner både ute og hjemme av
den driftige kartingklubben fra
Ålesund.
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FEBERVARM. Øystein Helgheim
slet med høy feber i Italia, men
kjørte likevel meget godt.

