
Møter England
Per-Mathias Høgmo og de norske fotballherrene skal
opp mot selveste England i siste oppkjøringskamp før
EM-kvalikkampen mot Italia 9. september. Lagene
har møtt hverandre 11 ganger tidligere. Det har gitt to
norske seiere, tre uavgjort og seks tap. Sist gang
lagene møttes var i 2012. Da vant engelskmennene 1-
0 på Ullevaal Stadion.

Re-signerer for Grorud
Årvoll-mannen Ole Sandnes er tilbake fra studier i
USA, og har re-signert for Groruds fotballherrer.
Avtalen gjelder hele sommeren før han setter seg på
flyet tilbake til skolebenken igjen i midten av august.
Grorud-trener Rolf Teigen er godt fornøyd med å ha
ham tilbake for en periode. – Ole er en flott gutt som
kan bidra for oss. Både på A-laget og rekruttlaget.
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Klar for VM

Orienteringslø-
peren Gaute
Hallan Steiwer
er klar for VM-
sprinten i Vene-
zia etter å ha
blitt beste nord-
mann i verdens-
cupen.


– Etter tre tunge år med skader,
sykdom og gjenoppbygging er det
veldig gøy å få være med i VM
igjen. Jeg føler at jeg hører hjemme
på det nivået, og jeg gleder meg til
å løpe. Deilig å være tilbake, sier
Gaute Hallan Steiwer.

Onsdag morgen møtte vi Lillo-
marka-løperen i skolegården på
Grorud skole, hvor han sammen
med klubben hadde aktivitetsdag
og orienteringslek med elevene.
Allerede i går reiste Ammerud-
mannen ned til precamp i Italia
med landslaget. 5. juli er han i
aksjon når VM-sprinten i oriente-
ring går av stabelen i idylliske
Venezia. Der håper Hallan Steiwer
å holde seg nok på land til å være
med i toppen.

– Forrige gang jeg deltok i VM
ble jeg nummer 14, men jeg ble
nummer åtte i verdenscupen nå
forrige helg. Ambisjonene mine er
å snuse på en topp 10-plassering,
mens målet mitt er å levere et løp
jeg kan være stolt av, sier han.

– Hvordan blir det å løpe i en
såpass spesiell by?

– Det blir veldig spesielt. Venezia
er en uoversiktlig by, og det er
mange mennesker rundt omkring.
Jeg får satse på at jeg holder meg
mer på land enn i vannet. Jeg gle-

der meg virkelig. Det er ikke ofte
man får muligheten til å konkur-
rere i en slik by, sier Hallan Stei-
wer.

Kan også løpe stafett
Om dalens beste orienteringsløper
gjør sine saker bra på den individu-
elle distansen, kan det også vanke
mer deltakelse i Italia. Laget til
mix-stafetten (to damer og to her-
rer) blir nemlig tatt ut etter det
individuelle løpet.

– Jeg håper jeg leverer godt nok
til å få være med der også, sier
Gaute Hallan Steiwer.

Han er imidlertid ikke den enes-
te løperen fra Lillomarka som blir
å se i VM. I tillegg til Gaute skal
nemlig Robert Merl, Helmut
Gremmel og Christian Wartbichler
løpe for Østerrike, mens Helen
Palmer og Kris Jones skal repre-
sentere Storbritannia.

– Vi er seks stykker totalt. Det er
veldig gøy. Stas at vi setter Lillo-
marka såpass på kartet, sier Hallan
Steiwer.

Stang ut for Nicholas
VM-billetten til Gaute Hallan Stei-
wer ble sikret under verdenscupen

i Finland. Der ble Lillomarka-løpe-
ren beste nordmann på sprintdis-
tansen med en åttende-plass.

– Jeg hadde ordentlig fokus på
sprintdistansen fordi jeg føler at
den passer kroppen min best for
øyeblikket. Jeg er veldig glad for at
det gikk så bra, og at det holdt til
VM-billett, sier Hallan Steiwer.

Lagkompis Nicholas Oskarsson
var også med i Finland. For ham
ble det dessverre stang ut. Oskars-
son hoppet over en post på kvalifi-
seringen, og fikk ikke løpe finale
selv om han hadde god nok tid.

– Det ble dessverre ikke noe VM

på Nicholas. Synd, ettersom han
viste i NM at han virkelig har et bra
bestenivå. Uansett er jeg sikker på
at han kommer sterkere tilbake.
Han er en meget talentfull løper
som akkurat har kommet inn i nor-
gestoppen.

– Nicholas har framtiden foran
seg, sier Gaute Hallan Steiwer.

Ny Jukola-rekord
Lillomarkas gutter fortsetter sam-
tidig å imponere i stafett-sammen-
heng. På helgens massemønstring i
finske Kuopio ble herrelaget num-
mer 19 blant 1630 sjumannslag.

POPULÆR: Gaute Hallan Steiwer var en populær mann da kidsa på Grorud           

Vanskelig utfordring
for Groruds fotball-
herrer i helgens borte-
kamp.

I morgen reiser Grorud-herrene
over fjellet for å spille bortekamp
mot Fyllingsdalen. Vestlendingene
er serieledere med 17 poeng fra
sine ni første kamper.

Grorud, som vant sin første
serie kamp på seks forsøk sist lør-
dag, har fått med seg Fyllingsda-
lens kvaliteter.

– De er virkelig gode. Blant

annet fikk vi med oss at de slo Flo-
rø borte. 

– Der hadde ikke vi én sjanse,
sier kaptein Jens Andersen Grøn-
haug.

Fin utfordring
Hovedtrener Rolf Teigen har også
gjort seg noen tanker.

– Fyllingsdalen er et meget godt
lag med en fin miks av erfaring og
unge spillere som blir jobbet godt
med. De har ambisjoner om å kon-
kurrere én etasje høyere opp, og vil
være en fin utfordring for oss.

– Ingenting er likevel umulig. I
likhet med de fleste andre lagene i

avdelingen har også Fyllingsdalen
hatt litt ustabile resultater. Jeg
håper det blir en bra kamp, sier Tei-
gen.

Suspensjoner
Når Grorud-troppen reiser avgår-
de blir det uten kaptein Jens
Andersen Grønhaug og visekap-
tein Preben Mankowitz. Begge er
hjemme med suspensjoner fra gule
kort.

– Det er en del av gamet. Vi får
finne spillere som kan komme inn
og gjøre en minst like god jobb, slår
Rolf Teigen fast.
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Grorud fotball møter serielederne

VM-KLAR: Gaute Hallan Steiwer er klar for sprintdistansen i VM
som går av stabelen i Venezia. (Foto: Reidun Hallan.)

Fra skolegården på Grorud til
broene i idylliske Venezia

Gaute tilbake
i VM-sirkuset

UTE: Både visekaptein Preben Mankowitz (bildet) og kaptein
Jens Andersen Grønhaug må stå over helgens bortekamp mot Fyl-
lingsdalen på grunn av suspensjon.

Vant Ungdomsbirken
13 år gamle Ane Uglem Mobakken fra Lillomarka Ski-
klubb leverte nok en gang imponerende resultater med
joggesko og piggsko på bena. I helgen vant hun suverent
klassen sin i terrengløpet Ungdomsbirken på Lilleham-
mer. Her fikk hun beste tid av samtlige jenter mellom 12
og 16 år. Dagen etter vant hun 1500-meteren i Tyrving -
lekene på 4,57. 
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Startskuddet for stafetten gikk
klokka 23.00 idet et jagerfly fra det
finske Forsvaret sveipet over det
enorme startfeltet. For Lillomarka-
guttas del ble det en litt trøblete
innledning på stafetten gjennom
natten. Helmut Gremmel, Matt
Speake og Nicholas Oskarsson
hadde noen småbommer, og laget
lå nede på en 50.-plass. Men etter
sterk løping av Jonas Juveli, Alas-
dair McLeod, Robert Merl og
ankermann Gaute Hallan Steiwer,
løp de seg oppover på listene og
endte med å slette den 30 år gamle
rekorden til Grorud IL. Den gang

ble groruddalsgutta nummer 21.
Nå havnet de to plasser høyere.

Lillomarka-damenes førstelag
ble nummer 51. På det laget løp
Ellen Reinhard, Andrine Benja-
minsen, Helen Palmer og Sandrine
Müller.

Møt VM-løperen
Etter sommerferien er det stor
mulighet for at også nettopp du
kan møte VM-løperen Gaute Hal-
lan Steiwer. Lillomarka O-lag har
nemlig fått midler fra Sparebank-
stiftelsen til å gjennomføre orien-
teringsaktiviteter rundt omkring

på skolene i bydelen (Grorud).
– Alle skolene skal gjennom det-

te. Vi har laget skolegårdskart, og
lar elevene få prøve seg på oriente-
ring i kjente omgivelser. Grorud
skole var først ut, og det ble en suk-
sess. 

– Det virket som om elevene
hadde det kjempemorsomt, sier
Gaute Hallan Steiwer.

– Fikk de med seg at du snart rei-
ser ned til VM?

– Ja, det var noen fra klubben
som sladret om det. Jeg fikk masse
lykkeønskninger. Det var veldig
hyggelig, ler Hallan Steiwer.

          skole fikk høre at han snart skulle reise ned til VM.

Konstituert toppidrettssjef
Tore Øvrebø ble onsdag
ansatt som ny toppidretts-
sjef.  Øvrebø har vært kon-
stituert i jobben siden sep-
tember 2013.

– Vi har fått en toppidrettssjef
som er opptatt av å bidra til idretts-
organisasjonens helhetlige arbeid.
Tore Øvrebø har bred erfaring fra
internasjonal toppidrett, han er
klok og endringsvillig, og han er
opptatt av å utvikle Olympiatop-
pen videre, sier Idrettsforbundets

generalsekretær Inge Andersen.
– Jeg er også glad for at vi har

hatt en ryddig og god prosess med
mange dyktige og interessante
søkere. Nå har vi funnet topp-
idrettssjefen som skal lede
Olympia toppen de nærmeste
årene. Jeg gleder meg til å samar-
beide tett med ham, avslutter gene-
ralsekretær Andersen.

Ydmyk
– Jeg er først og fremst ydmyk

overfor oppgaven som står foran
meg, og ansvaret som jeg har fått
for på en best mulig måte å lede
Olympiatoppen. Dernest er jeg

naturligvis veldig glad for å ha fått
jobben, sier den nye toppidrettssje-
fen.

– Olympiatoppen er etter min
mening verdens beste sted å arbeide
for den som er opptatt av toppidrett
og utvikling, og det er jeg. Jeg ser vir-
kelig fram til å fortsette jobben som
er gjort, og samtidig ha et lengre per-
spektiv på oppgavene som skal løses.
Jeg lover å utfordre særforbundene
ytterligere i et gjensidig forpliktende
samarbeid. 

– Sammen med særforbundene
skal vi forsøke å legge grunnlaget for
de prestasjonene vi har som mål å nå,
utdyper Tore Øvrebø.

Skape idrettsglede
Tore Øvrebø ser fram til å skape
idrettsglede.

– Olympiatoppens, og dermed
min, kjernevirksomhet er sammen
med utøvere og trenere i særfor-
bund nettopp å skape idrettsglede
på aller høyeste prestasjonsnivå.

– Jeg vil også gjerne trekke fram
satsingen på Paralympics. Da jeg
kom inn i garderoben til kjelkehoc-
keylandslaget i Sotsji etter at de
hadde slått Tsjekkia, var det ingen
funksjonshemmede til stede i den
garderoben. Der var det kun topp-
idrettsutøvere. Det perspektivet

skal vi ha, dele og dyrke videre til
gode for hele idretten, sier han.

Tydelig satsing
– I Olympiatoppens mandat når
det gjelder å skape toppidrettsutø-
vere over tid, må vi styrke arbeidet
utover i organisasjonen og nedover
i aldersgruppene.  
– Det innebærer et tydeligere søke-
lys på regionalt arbeid og en tydeli-
gere satsing på unge talenter. 
– Også det gleder jeg meg til å ta
fatt på, avslutter Øvrebø, som er
ansatt i en fireårskontrakt.
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JAPAN NESTE: Mathias Hansen (trener) (bak til venstre) og
Jonas Moshedy, Tamerlan Akhmadov (foran), Nils Aanerud og
Musa Soslangireev. 

Tore Øvrebø er ny toppidrettssjef i Olympiatoppen

Big in Japan

Norsk Judo og Jiu-jit-
su Klubb skal til den
tidligere OL-byen
Sapporo, der skal de
lære av de beste.



– Vi drar på en to-ukers tur,
der får vi opplevelser, kultur-
kunnskaper og viktig lærdom
som blir verdifullt for utøverne
og klubben, sier trener Mathias
Hansen.

Åtte barn og fire voksne blir
med til den andre siden av klo-
den, og der vil de få erfare at judo
har en helt annen posisjon i Asia.
I Norge er det fortsatt en liten
sport.

– Jeg håper at utøverne kan
sitte igjen med en følelse av hvor
stor idrett judo faktisk er. Det er
vanskelig å få det inntrykket i
Norge. Vi kommer til å trene
hver dag, men vi legger også vekt
på det sosiale, forteller Hansen.

Japansk opphav
Judo er en japansk kampsport
som baserer seg på en rekke kas-
te- og kontrollteknikker. I 1964
ble sporten en del av OL-pro-
grammet. Nå håper treneren at
flere nordmenn får øynene opp
for det som er en av verdens
mest utbredte idretter.  

– Det er fantastisk idrett og
utdanning av individet. I judo til-
egner man seg blant annet selv-
disiplin, koordinasjon og kon-
trollbeherskelse. Vi skulle gjerne
hatt enda flere utøvere.

– Den gjengen som drar over
er dedikerte og med på turen er
også Alfredo Chinchilla. Han er
den høyest dekorerte norske
utøveren i judo internasjonalt, og
vi skal besøke hans tidligere tre-
ner, sier Hansen.  

Stolt historie
NJJK er Norges eldste judo-
klubb og ble stiftet i 1960. Klub-
ben holder til på Haugerud, er
fortsatt blant landets største og
kan vise til flere internasjonale
meritter. Etter et møte med sin
tidligere trener fikk Alfredo
Chinchilla til et samarbeid med
japanerne.

– Jeg møtte ham i fjor, og til
tross for at han er 80 år er han
fortsatt frisk og rask. Han var vil-
lig til å hjelpe oss, og neste år får
vi kanskje besøk av dem, fortel-
ler Chinchilla.

Treneren kan også avsløre at
det blir et beinhardt treningsopp-
legg for de åtte utøverne som blir
med. I Japan er det nemlig viktig
å holde konsentrasjonen lenge
og, det vil bli en ny erfaring for
reisefølget.

– Vi skal trene tre timer hver
dag, så det blir ikke bare ferie.
Japanerne er veldig opptatt av og
fokuserer på konsentrasjon. Der-
for har de ofte lange treninger,
forklarer Chinchilla.

Snill kampsport
Judo har i likhet med andre min-
dre idretter økonomiske utfor-
dringer og lav deltagelse i Norge.
NJJK opplever imidlertid at
interessen er økende, selv om
den gjerne skulle vært enda stør-
re.

– Det er lite penger i judo, sånn
sett har vi utfordringer knyttet til
å få barn- og unge til å fortsette.
Vi har veldig mange gode utø-
vere i klubben og det ser bedre
ut enn på lenge.

– Klubben opplever vekst, og
nivået har blitt bedre de fem sis-
te årene. Judo er en kampsport
med strenge regler og normer
som passer for alle. I tillegg er det
en snill kampsport som har få
skader,  sier Chinchilla.

30. juni drar judo-utøverne til
Japan. 


