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Vi ønsker å stille et mest mulig slagkraftig
mannskap da Exeter holder et bra nivå.
Ingvar Dalhaug, Fana fotball

Møter Leauge One-proffer fra Exeter
FOTBALL: Fredag 15. juli møter
fanabygdens store sønner
proffer fra England. Det lokale
laget vil være sammensatt
med spillere fra Fana, Bjarg og
Smørås.
Av Jan Erik Storebø

janerik@fanaposten.no

Fana fotball har takket ja til å spille
treningskamp mot League Oneklubben Exeter den 15. juli. Exeter
er et lag som spiller på tredje øverste
nivå i England. Til daglig spiller
det engelske laget mot kjente fotballnavn som Sheffield United,
Sheffield Wednesday og Charlton.
Sportslig leder i Fana fotball,
Ingvar Dalhaug, forteller at det
lokale laget hovedsakelig vil bestå av
Fana-spillere, men også fra naboklubbene Bjarg og Smørås. I tillegg
er det muligheter for at noen
Brann-spillere blir med.
– Vi ønsker å stille et mest mulig
slagkraftig mannskap da Exeter
holder et bra nivå. Siden det er midt
i ferieperioden vår klarer vi ikke å
stille et helt lag alene, sier Dalhaug.

Dedikerte fans
Tidligere
Brann-leder
Knut
Kristiansen er mannen som har fått
i stand kampen. Han forteller at
Brann stadion eller Fana stadion er
de mest sannsynlige kamparenaene.
– Exeter ønsker å spille på naturgress. Derfor blir det ikke aktuelt
å bruke Nesttun idrettsplass
eller andre kunstgressbaner, sier

Kristiansen til Fanaposten.
Formann i Exeters norske
supporterklubb, Kristoffer Sandnes,
forteller at klubben aldri har vært på
norgesbesøk tidligere.
– Vi er vant til å reise andre veien
for å se laget vårt, så nå blir det kjekt
at de endelig kommer her. Jeg har
fulgt Exeter i 20 år. Dette er noe jeg
gleder meg til, sier Sandnes.
Supporterklubben har i overkant
av 30 medlemmer. Sandnes regner
med over halvparten av disse stiller
til tross for fellesferie.
– Vi kommer til å bli mellom
15-20 norske Exeter-fans på
kampen. Det er ikke så mange, men
vi er veldig dedikerte. I tillegg blir
det en del tilreisende fra England.
Det kommer nok 50-60 Exeter-fans
totalt på kampen. Det kommer til å
bli god stemning, sier han.

Bra nivå
Exeter har et tilskuersnitt på 5000
på sine kamper i England. Så sent
som i 2005 spilte de i FA-cupen mot
Manchester United på Old Trafford. Kampen endte overraskende
med 0-0. I returkampen ble det 0-2
tap. Siden den gang har de rød- og
hvitstripede (!) rykket opp fra femte
til tredje nivå. I fjor endte de på
åttendeplass i League One.
Sandnes mener dagens lag holder
bra norsk standard.
– Vi matcher nok nivået til et
godt norsk 1. divisjonslag. Vi ville
hevdet oss i Adeccoligaen, sier
Sandnes.
Kampstart for oppgjøret er satt
til 18.30. Det lokale Fana-laget
ledes av Stig Soltvedt og Stig Olav
Larsen.

MØTER EXETER: Spillere fra Fana og Bjarg er klar til å møte Exeter fra England neste fredag. Her fra kampen mellom Fana og Bjarg på
Stavollen tidligere i år. (Arkivfoto)

Etterlengtet skiskytterskole på Stend
SKISKYTING: Det er ikke bare
fotballskoler rundt om i
Bergen sør denne sommeren.
På Stend har Fana sin skiskyttergruppe holdt sommerskole for første gang.
Fana avsluttet forrige uke en
fem dager lang skiskytterskole
ved skytterhuset på Stend. På
skolen fikk deltakerne trene på
rulleski, styrke og skyting. Astrid
Wathne Matthiessen (17) som
var instruktør på skolen mener
tilbudet er sårt tiltrengt.
– Dette er første gang vi gjør
noe slikt i Bergen på sommeren.
Miljøet er lite, men vi klarer oss
om vi bare tenker alternativt og
er litt kreative, sier hun.

DELTAKERNE: Foran fra venstre: Randi Nes, Selma
Barmen Stein, Heine Langa, Hedda Carlsen. 2 rekke
fra venstre: Bjørnar Almeland, Andrine Øverland
Hatling, Haakon Rekve, Runa Almeland. 3 rekke fra
venstre: Espen Sægrov Nes, Thea Slethaug, Sofie
Barmen Stein, Lisa Barmen Stein. Bakerst fra venstre:
Børt Helge Carlsen (leder Fana Skiskyting), Trym
Helge Carlsen, Fredrik Øverland Hatling, Astrid
Wathne Matthiessen (trener), Øystein Hellenes Grov,
Odin Linga og Rune Åland (trener) (Foto: Privat)

Eikemo Borge klar for EM
Av Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

LILLESTRØM: BFG-løper Martine
Eikemo Borge er klar for friidretts-EM etter et sterkt løp på
Lillestrøm.
Mandagens stevne på Lillestrøm
fungerte som EM-uttak, og BFGs
Martine Eikemo Borge leverte
varene. Hun løp inn til 54,99 på

400 meter. Det er bare fem hundredeler svakere enn hennes personlige
rekord på distansen. Det gode resultatet sikret henne en plass i den 29
utøvere store norske EM-troppen.
Under EM i Tjekkia skal Borge
delta på det norske stafettlaget som
løper fire ganger 400-meter.
Eikemo Borge bor for tiden i
USA og får sin matching ved

universitetet i Arkansas.
– De trener godt og konkurrerer
mye, så Martine presterer veldig bra
om dagen. Det er stort både for
henne og oss at hun nå er tatt ut til
EM, sier BFG-leder Kjell Karstensen til Fanaposten.
I sommer er Martine i Norge og
vil delta i både junior-NM og
senior-NM for BFG Fana.

EM-KLAR:
Martine
Eikemo Borge
er klar for EM
etter godt løp
på Lillestrøm.

