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Løp i
solidaritet

Skolejoggen 18. september
SOS-barnebyer og Landslaget
Fysisk Fostring i skolen går
sammen om Skolejoggen, høstens store aktivitetsdag for skoler
over hele landet. Med på laget
har de skidronningen Marit
Bjørgen
og
balltalentet
Mohammed «Moa» Abdellaoue.
Sammen oppfordrer de skoleklassene i Buskerud til å løpe i
solidaritet med foreldreløse og
sårbare barn på selve dagen 18.
september eller en annen alternativ dag. Skolejoggen er et
langsiktig samarbeid mellom
SOS-barnebyer og Landslaget
Fysisk Fostring i skolen (LFF).
Arbeidet tar sikte på å fremme
fysisk aktivitet– i skolen og
samtidig bidra til solidaritet med
barn i andre land.
– Å holde seg i form er utrolig
viktig. Men det er også viktig å
kunne hjelpe andre. Bli med og
løp for livet, sier Marit Bjørgen i
en pressemelding fra SOSbarnebyer og Landslaget Fysisk
Fostring.
Alle inntektene fra Skolejoggen
vil gå til bygging av en ny SOSbarneby i Mwanza, Tanzania.
– Når din skole deltar i
Skolejoggen gir dere barn i
Tanzania et bedre liv, sier
Mohammed «Moa» Abdellaoue.

På pallen i NM
To deltagere fra Røyken O-Lag
kunne klatre opp på seierspallen da Øystre Slidre IL arrangerte norgesmesterskap for
orienteringsveteraner på Beitostølen. Bjørg Svanberg løp til 3.
plass på den innledende mellomdistansen, mens Torgeir
Strandhagen fikk samme plass
på langdistanse. O-løperne er i
en periode med svært mange
løpstilbud. På Konnerud var det
en egen konkurranse for rekrutter og ungdommer. I IL
Tyrvings løp i Bærum ble det
gode resultater til en kvartett fra
Røyken, fra samme familie:
Mormor Lisa Sørenssen vant
klassen for kvinner over 70,
datter
Marit
vant
seniordamenes C-klasse, og
barna hennes, Vera og Sigurd
løp inn til henholdsvis 2. og 3.
plass.
Kommende helg kan de lokale
o-løperne velge mellom konkurranser i Oslo, Vestfold eller
Østfold. På «hjemmebane» er det
treninger to ganger i uken for de
yngste og en for seniorer, og de
voksne kan dessuten delta i bedriftskarusellen hver onsdag, i
eller ved Drammen.

SAMARBEID: Skateskolen arrangers av Ung i Hurum i samarbeid med Sætre Skateklubb, som selv har arrangert skateskole i Sætre tidligere. (Arkivfoto)

Skateskole i Sætre
En av landets desidert
beste skatere kommer til
Sætre i helgen, for å ha
litt flipp undervisning.

Skaterne Henning Braaten og
Jan Henrik Kongstein vil ha med
seg brett, balansekunster og
lære-vekk-vilje til nybegynnere og
erfarne lokale brettbajaser, når
de til helgen holder skatekurs på
Sætre skole.

Skateklubb, er åpent for alle og
vil finne sted ved uteområdet på
skolen hvor skateklubben tidligere i år satte opp den splitter
nye rampen.
- Totalt har vi 24 plasser til
skateskolen, og selv om ikke alle
er fylt opp nå, er vår erfaring at
de fleste melder seg på mot
slutten av uka. Dette er første
gangen vi samarbeider med
skateklubben, men ikke den
siste. De er en kjemperessurs,
som har samlet skatemiljøet i
Sætre på en veldig god måte, sier
Marie Syverstad Meland i Hurum
kommune.

Godt samarbeid

Flinke folk

Kurset, som arrangeres av Ung i
Hurum i samarbeid med Sætre

De to læremesterne vil også ha
med ekstra ramper, for bruk i

■ Per Eivind Knudsen
per.eivind.knudsen@rha.no

såkalt street-skating, som vil
være et tillegg til det eksisterende
anlegget ved skolen.
Henning Braaten er fire ganger
norgesmester i streetskating, og
har også vunnet den prestisjetunge norske skatekonkurransen Bernhard Invitational
to ganger.
Kongstein er heller ingen nybegynner, og Horten-gutten har
flere gode plasseringer i tunge
konkurranser, og tok førsteplassen i Tacky Best Trick
Fjølfæst i 2009.
- Det har vært arrangert
skatekurs i Sætre tidligere, og de
var en solid suksess. Nå har vi
fått tak i to stykker som er utrolig
flinke, og det vil bli et todelt arrangement, hvor deltakerne får
lære litt street-skating og litt

rampeskating, sier Meland.

Håper på god deltakelse
Med 24 plasser totalt tror Meland
det vil være nok plass til alle som
vil være med. Men hun er likevel
spent på hvor mange deltakere
som til syvende og sist vil komme
rullende til kursområdet på
lørdag.
- Personlig er jeg ikke så godt
kjent med skatemiljøet i Sætre,
men har merket meg at skateklubben har samlet et forholdsvis
stort miljø. Så det skal bli
hyggelig å se hvor mange som tar
turen til helgen, sier Marie Syverstad Meland i Ung i Hurum.

Huringen banket Godset
Huringen IFs seniorer slo
Strømsgodset 6–0 og leder
sjette divisjon overlegent.

Kampen endte hele 6–0 til
Huringen
etter
at
Ronny
Mortensen satte den inn – etter
en pasning fra Alexander Sjørdal
Jensen.

■ Hilde Mysen Løkken

Huringens årsbeste

hilde.loekken@rha.no

Einar Floberg scoret til 1–0 etter
32 minutter. Bare fire minutter
senere satte Gøran Lennestad
inn et mål, og det sto 2–0 til
pause, forteller Glenn Ugstad.
Kort inn i 2. omgang, etter en
målgivende pasning fra Jon
Reidar Jensen, scoret Floberg
igjen.
Etter 60 minutter scoret satte
Jensen ballen egenhendig i mål,
og det sto 4–0.
69 minutter inn i kampen økte
Nils Otto Teigen til 5-0, etter en
pasning fra Ivar Haug.

– Kampen var jevnspilt de første
25 min, men etter det tok
Huringen fullstendig over og
spilte god fotball, forteller Ugstad.
Huringen skapte mange målsjanser ved gode pasninger igjennom midtbaneleddet og lagde
noen flotte mål.
Laget leder nå sjette divisjon
med 11 poeng foran Strømsgodset etter kampen mot Birkebeineren 3. Den kampen endte
uagjort 2-2.
– Så vi kan vel si at opprykket
nå er sikret. Huringen trenger
kun tre poeng til, sier Ugstad.

11 POENG FORAN: Huringen IF seniorer leder nå sjette divisjon med 13
poeng foran Strømsgodset. (Foto: Huringen).

