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Intenst på den fede måde
TMS var nede 1823 i anden halvleg,
kom igen og stjal et
point et sekund før
tidens udløb.

Ingrid Petersen (nr to fra højre) og lige bag hende Birgit Juel-Hansen.
Arkivfoto

Medaljer til
Sorø-roere
Ingrid Petersen
verdensmester,
mens Birgit JuelHansen vandt sølv i
Boston.
Af Anders Kamper
RONING: De har har vundet læssevis af medaljer
hidtil, og i weekenden tog
de endnu en med hjem.
Sorø Roklubs mastersroere Ingrid Petersen og Birgit
Juel-Hansen tager fra Boston med henholdsvis guld
og sølvmedaljer om halsen.
For Ingrid Petersen var
der en tillægsmedalje, idet
hun også kappede 1,2 sekunder af den eksisterende
verdensrekord, så hun nu
har den i både for roere mellem 60 og 65 år og nu fra 65
til 70 år. I VM-løbet var hun
næsten et minut hurtigere
end nærmeste konkurrent
Mari Friend i et løb med tre

deltagere.
Birgit Juel-Hansen rakte
også ud efter guldet, men
hun kunne ikke knække
sin evige rival, Julie van
Blom fra Holland, der var
12 sekunder bedre. JuelHansen var otte sekunder
foran bronzevinderen.
2.200 ergometerroere fra
hele verden konkurrede om
medaljer og rekorder i forskellige klasser ved VM på
Boston University`s Agganis Arena.
Der blev roet på distancen
2000 meter, og USA havde
1.778 roere med, og blandt
de oversøiske nationer deltog England med 34 roere,
Tyskland med 21 roere og
Danmark deltager med 19
roere.
Blandt andet deltog verdensrekordholderen Henrik Stephansen, 21 år og
den tidligere olympiske
mester Eskild Ebbesen på
37 år. Begge vandt guld i
deres klasse.
sporten.db@sj-medier.dk

Cathrine Grage skuffede sig selv i 3000 meterløbet.

Grage slutter
næstsidst
Danmarks første
kvindelige OL-deltager i hurtigløb på
skøjter nogensinde,
Cathrine Grage,
blev næstsidst i
konkurrencen over
3000 meter.
Cathrine Grage var langt
fra en topplacering, da skøjteløberen søndag som den
første dansker siden 1964
stillede til start ved vinterOL i hurtigløb på skøjter.
Grage blev næstsidst af
de 28 deltagere på distancen over 3000 meter.
Den 33-årige dansker
kom i mål efter 4.20,93 mi-
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nutter, hvilket er et godt
stykke fra hendes personlige rekord, og mere end
18 sekunder langsommere
end den nye olympiske
mester, tjekkiske Martina
Sablikova.
Mens sejren gik til Sablikova, så vandt Stephanie
Beckert fra Tyskland sølv.
Bronzen gik til Kristina
Groves fra Canada.
Danmark har ikke de store traditioner i hurtigløb på
skøjter, hvor Danmark senest havde en OL-deltager i
østrigske Innsbruck i 1964.
Dengang blev Kurt Stille
nummer ni over 10.000 meter.
Cathrine Grage får en ny
chance i næste uge, når hun
stiller til start i konkurrencen over 5000 meter.
/ritzau/

Blå bog om Cathrine Grage, der søndag blev nummer
27 af 28 deltagere i hurtigløb på skøjter over 3000
meter ved vinter-OL.

Navn: Cathrine Grage
Disciplin: Hurtigløb på skøjter
Alder: 33 år
Bopæl: Calgary, Canada
Ambition: Slå løbere, hun ikke har slået før
Bonusinfo: Har ofte trænet på Genforeningspladsen i København,
men træner nu i Canada.

Af Anders Kamper
HÅNDBOLD: De 923 tilskuere i Lemvig Kultur- og
Idrætscenter var ellevilde
- der manglede 10-15 sekunder af bundkampen
mellem Lemvig og TMS fra
Ringsted. Hjemmeholdet
førte 27-26 og havde sejren i
begge hænder og var ved at
tage et godt skridt op mod
netop TMS på næstsidstepladsen i Ligaen
I en infernalsk larm og
med vestenvinden lige i

smasken gik bolden hurtigt
rundt mellem TMS-spillerne, endte hos Thomas
Boding på stregen, der ikke
kunne udrette noget, tilbage til Rune Poulsen, der
to sekunder før sidste ﬂøjt
blæste en underhåndsskud
af sted mod mål som kampens sidste handling. Bolden strøg igennem forsvaret, ramte Lemvigs målmand og gik i mål til 27-27.
Lige netop der lød slutsignalet, og målet og det ene
point blev fejret, som havde
TMS vundet den vigtige og
svære udekamp.
De havde de ikke, men
med uafgjort sikrede TMS,
at Lemvig stadig skal vinde
to kampe for at komme helt
op på linje. Det ene point
var lige netop, hvad Ringsted-drengene var draget
mod vest for at sikre sig.
Og lad os så bare skrue ti-

den tilbage til pausen, som
TMS gik til med en føring
på 14-12. Som i Thisted mod
Mors sidste søndag spillede
holdet en ﬁn første halvleg
med gode målmænd i Brian
Jørgensen og Morten Fager samt koncentreret forsvarsspil. I angrebet var
den fornødne tænding til
stede, og det sendte holdet
på sporet af succes.
Den blev forvandlet til
den helt store nedtur lige
efter sidebyttet, hvor Lemvig vandt de første 10 minutter med 5-0 og siden
kom foran 23-18.
Som mod Mors gik TMS
helt i stå: sukkerkolde,
døde, færdige. Troede alle,
indtil en vis herre tog ved
spillerne, hvorpå et comeback af de store pludselig
formede sig.
Med Karsten Andersen,
Rune Poulsen, Thomas Bol-

ding og Mads Knutzon som
de centrale ﬁgurer kom
TMS igen til 24-23. Undervejs var Martin Juhl ude
i to minutter for en udvisning, men den vandt TMS
2-0, og da Morten Fager
så kom ind og snuppede to
straffekast, var holdet helt
med igen.
Det blev 26-25, inden den
hektiske afslutning og målet af Rune Poulsen.
- Jeg er superlykkelig for
et point, og det her er noget af det vildeste, jeg har
været ude for. Vi havde fat
i kampen ved pausen, men
var dømt ude med 18-23,
og så kommer drengene
igen. Det var ikke panisk
til sidst, men intenst på
den fede måde, og en rigtig
god kollektiv indsats hele
vejen rundt, siger træner
Kristian Kristensen, der
sammen med truppen var

taget til Vestjylland allerede i lørdags for at være
optimalt forberedt.
- Det er ikke sidste gang,
vi har gjort det. Det gav en
god start på dagen og indgang til kampen. Man kan
så sige, at det ikke hjalp
meget i forhold til starten
på anden halvleg, for der
skete det samme, som er
sket mange gange tidligere, siger træneren.
Træneren ændrer nu
praksis omkring pausen.
Snakken bliver forkortet,
og spillerne sendes på banen til en ny opvarming ,
inden anden halvleg starter.
- Vi er nødt til at gøre noget, og jeg kan ikke bare
sidde og se, at vi kommer
sådan i gang i anden halvleg i kamp efter kamp, siger træneren, der hastede
hjem for at drage direkte

Kneben bet i topopgør
Roskildes kvinder blev
taget på sengen af Frederikshavn FOX - kom
sig af et par omgange,
men endte op med at
tabe med heldigvis kun
ét mål, 27-26.

Kort fra
Vinter-OL
Tre demonstranter er blevet sigtet af canadisk politi efter lørdagens anti-olympiske protestaktioner i Vancouver, hvor der
i øjeblikket afholdes vinter-OL.
En 22-årig amerikaner er sigtet
for at være i besiddelse af et farligt våben, mens to kvinder på 18
og 23 år fra Vancouver er sigtet
for vold mod tjenestemand i funktion. Demonstrationerne førte til
ﬂere ødelagte butiksvinduer og
biler i OL-værtsbyen.
To tidligere amerikanske OLguldvindere kom søndag til skade
under vinter-OL i Vancouver, da
en bil fra en kortege med USA’s
vicepræsident Joe Biden var involveret i et sammenstød. Uheldet betød, at Peggy Flemming,
vinder i kunstskøjteløb i 1968, og
Vonetta Flowers, vinder af bobslædekonkurrencen i 2002, kom
lettere til skade. Det Hvide Hus
oplyser, at de to kvinder for en
sikkerheds skyld er blevet tilset
på et hospital.
Whistler Sliding Centre er blevet mest omtalt for fredagens

Håndboldligaen, mænd
Lemvig - TMS Ringsted 26-26 (12-14).
Lemvig: Nikolaj Mehl 6, Torben
Vinther 4, Mads Møller 4 (1), Martin
Allentoft 3, Jeppe Fruensgaard 3 (1),
Jesper Ahle 2, Stian Jørgensen 2,
Ole Bitsch 1, Rasmus Porup 1.
TMS Ringsted: Rune Poulsen 7 (4),
Karsten Andersen 5, Mads Knutzon
3, Martin Juhl Jensen 3, Jonas Wermuth 2, Mikkel Sjøberg 2, Frederik
Milbo 1, Rasmus Wegmann 1, Stig
Bugge 1, Thomas Boding 1.
Udvisninger: Lemvig 3, TMS Ringsted 3.
Tilskuere: 923.
Dommere: Lars Ejby Pedersen og
Per Olesen.
Næste kamp: TMS skal til Skjern d.
27. febr. kl. 17.00, men først venter
Team Køge i en pokalkamp i morgen
aften.

sporten.db@sj-medier.dk

1. division,
kvinder
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Frederikshavn FOX
- Roskilde Håndbold
27-26 (14-13)

Frederikshavn:
Martina Adamsson-Jensen 7 (2), Renate Saasted 5, Sabine
Pedersen 5, Lise Kirkegaard 4, Julie
Thomsen 3, Lene Tønnesen 2, Karoline Frederiksen 1
Roskilde: Mette Gravhot 13 (2), Camilla Sølling 4, Emilie Frølich 3, Signe Sjølund Pedersen 2, Maria Hansen 1, Kirstine Rom 1, Louise Olsen
1, Stine Jensen 1
Stillinger undervejs:
2. min: 1-0. 5. min: 2-1. 7. min: 2-3.
10. min: 5-5. 14. min: 8-6. 17. min: 99. 23. min;: 11-10. 28. min: 14-12. 35.
min: 18-13. 39. min: 19-15. 42. min:
20-18. 46. min: 20-21. 49. min: 22-21.
51. min: 23-24. 55. min: 27-25.

Af Jeppe Lodberg
HÅNDBOLD: Torsdag tabte
Frederikshavn i Århus. Fredag
vandt Ringkøbing godt nok klart
og Brabrand, men lørdag satte
Silkeborg point til på Falster, og
Lyngby gjorde det samme i Århus
mod Viby.
Så der var gjort yderligere plads
for Roskilde Håndbold på motorvejen til Ligaen, da John Lorentzens tropper søndag troppede op i
Arena Nord til topbrag.
Fire, fem, fem og seks points hul
i tabellen kunne sæsonens helt
store positive overraskelse slå.
Godt nok »kun« med fem kampe
tilbage at spille selv - mod seks
til både Ringkøbing, Lyngby og
Silkeborg . Men immervæk et seriøst hul og i hvert fald med retten intakt til selv at afgøre topstriden.
Det kan roskildenserne stadig,
men vejen forblev lidt bumpet og
alt er stadig åbent i toppen, for
Frederikshavn FOX meldte sig
tilbage i striden om den enlige
direkte oprykningsplads om end
stadig på et meget yderligt mandat.
Det gjorde de med en 27-26 sejr
over Roskilde efter en kamp, hvor
der ifølge Roskilde-cheftræner
John Lorentzens temperament
var »knald på«. Både på og omkring banen. Der blev ﬁghtet om
hver en bold - hvorfor der da også
var en hel del tekniske fejl fra
begge mandskabers side - og der
blev »slåsset« i nærkampene.
Og godt 400 tilskuere sørgede for endog særdeles gode - og
mange - råd til dommerne Niels
Thomsen og Allan Skourup, som
John Lorentzen fandt vel uens i
bedømmelsen af, hvornår de to
hold skulle trues med hånd for
passivt spil, mens frederikshavnerne følte sig snydt for adskillige straffekast.
Godt det samme for »rævene«
- kunne man mene - med tre afbrændere på fem forsøg »fra pletten«. Så var de mere snu, taktisk
- hjemmeholdet.
- De startede med tre mandsopdækninger, og det overraskede os

til Eurosports lokaler på
Amager.
Her kommenterede han i
aftes Champions Leaguekampen mellem Barcelona
og THW Kiel.

Udvisninger:
FOX 4x2 min. (Lene Tønnesen 2,
Martina Adamsson-Jensen og Karoline Frederiksen). Roskilde 2x2 min.
(Camilla Sølling og Cecilie Rasmussen).
Tilskuere:
413 i Arena Nord.
Næste kamp:
Roskilde spiller i morgen kl. 18.15
pokalkamp i Lyngby - 5. SHF-runde.
Samme modstander venter - i turneringen - næste gang. I Roskilde den
25. februar.

Mette Gravholt blev sit holds store spiller i topkampen i Frederikshavn. Roskilde tabte - og tabte et skridt i duellen om oprykning.
Arkivfoto

temmelig meget, må jeg indrømme. Fra første ﬂøjt var de oppe
på Signe, Maria og Louise - men
vi ﬁk det da løst undervejs, så de
blev nødt til at gå tilbage i et 6:0forsvar.
Siger John Lorentzen om overfrakkerne til backerne Signe
Sjølund Pedersen og Maria Hansen samt playmaker Louise Olsen. De to førstnævnte som regel
meget-scorende, men det blev der
ikke meget af søndag. Men kan
vel faktisk tillade sig at konkludere, at de var lidt sløje - da det
havde været nødvendigt at tilkalde en vagtlæge til Sæby Vandrehjem og Maria Hansen natten til
søndag grundet maveonde.

Troede på sejr
På måltavlen var det til en start
helt og aldeles lige. Frederikshavnerne kom først på og var stort set
gennem hele første halvleg enten
ét mål foran eller lige.
Dog - roskildenserne førte 3-2,
men kom omkring kvarteret også
baglæns med to kasser. Men så er
det jo godt at have rækkens suveræne topscorer, Mette Gravholt, i
sit allerbedste målhumør.
13 mål - bare to af dem på straffekast - blev det til fra den træfsikre stregspiller. Gang på gang
bragte Gravholt balance i regnskabet - også halvvejs ind i anden
dødsulykke under vinter-OL i
Vancouver. Natten til mandag
var der anderledes positivt at berette fra kælkebanen i Whistler,
da den første konkurrence blev
afgjort. Her viste Felix Loch fra
Tyskland sig som suveræn vinder
hos herrerne, da han vandt i en
samlet tid på 3.13,085 minutter.
Dermed var Loch 0,679 sekunder hurtigere end landsmanden,
David Möller, der blev toer. Italienske Armin Zöggeler besatte
tredjepladsen. Fredag dannede
kælkebanen i Whistler rammen
om en tragisk ulykke, da en 21årig georgier blev slynget ud af
sin kælk og døde i sammenstødet
med en metalpæl.
Øystein Slettemark løber godt,
men rammer skidt. Sådan lyder
Slettemarks egen forklaring på,
hvorfor han kun opnåede en 86.
plads ved søndagens 10 kilometer
sprint ved vinter-OL. - Lige da
jeg passerede målstregen var jeg
meget skuffet over min skydning.
Men det var meget svære forhold,
og lige da jeg skulle skyde liggende, havde vinden ændret sig,
siger Øystein Slettemark.
Grønlænderen, der repræsenterer Danmark ved vinter-OL, missede syv af de i alt 10 skud ved
søndagens konkurrence, og det

Fortjent nok sejr
HÅNDBOLD: 13 mål - halvdelen af Roskildes - fra Mette Gravholts
højre hånd var ikke nok til sejr, og det var stregspilleren da egentlig
lidt træt af. Konkluderede hun i en stille stund på vej hjem fra det absolut nørrejyske.
- Ikke så meget, fordi jeg scorede mange mål. Det er jeg jo efterhånden vant til. Jeg er bare træt af, at vi ikke vinder, men et eller andet
sted føler jeg egentlig, at det er fortjent, at de gør det.
- Vi havde ikke så mange alternativer i dag til at prøve at spille mig
til scoring. Og så er de altså lidt skarpere end os. I hvert fald skarpere
på de rigtige tidspunkter. Vi bliver for febrilske og slapper ikke af i de
sidste fem minutter, hvor vi smider bolden væk fem gange i træk, ærgrer Mette Gravholt sig.
- Men - vi taber jo da kun med ét mål, så vi er bedre end dem indbyrdes, og de andre resultater har også være med os, så det ser stadig godt
ud i forhold til vores målsætning om Top 4, tilføjer hun henvisende til,
at nummer 2-4 skal ud i ekstra kvaliﬁkationskampe til Ligaen.
Mens etteren jo altså ryger direkte op.
- Ja, det »risikerer« vi jo stadig, og et eller andet sted går vi da efter
det, for vi går jo da ind til alle kampene for at vinde dem. Og gør vi det,
så er vi oppe, ræsonerer Mette Gravholt og er ikke ganske sikker på, at
det er så pokkers en god idé for hendes mange endnu yngre holdkammerater allerede nu at »komme op og få mange tæv«.
- For holdet vil det klart være bedst at vente ét år, men vi taber altså
ikke med vilje, fastslår hun.
lod
halvleg, hvor frederikshavnerne
ellers syntes at have fået skabt et
afgørende hul.
Fra 14-13 ved pausen blev det
18-13 og 19-15, men Roskilde var
ikke slået endnu. Emilie Frølich
- i den grad klar efter sin hårde
medfart mod Slagelse tirsdag,
hvor den hasteindkaldte U/18ﬂøj Cecilie Pedersen ikke kom i

aktion - hjalp godt godt til. Men
det var Mette Gravholt overalt på
måltavlen, og der var kontakt ved
20-20, ligesom stregen faktisk
bragte Roskilde i front 20-21 med
et kvarter igen.
- Der troede jeg s’gu, at vi ville
køre sejren hjem, siger John Lorentzen, der dog så Frederikshavn FOX have »held« med igen

var udslagsgivende. - Det er alt
for meget og næsten uforståeligt,
fordi jeg har skudt så godt til træning. Så det er ret træls, siger Øystein Slettemark.

så var Chappuis sine konkurrenter overlegen. Med få meter til
mål overhalede han amerikanske
Johnny Spillane, der ellers havde
skabt det, der lignede et afgørende hul. Spillane måtte nøjes med
sølv, mens Alessandro Pittin fra
Italien blev treer.

Kronprins Frederik er stolt over,
at han søndag ﬁk lov til at hænge
medaljer om halsen på de tre bedste skiskytter ved vinter-OL.
Det skete, da kronprinsen deltog
i medaljeceremonien efter herrernes 10 kilometer sprint. - Det
er en spændende opgave at blive
udtaget til, siger kronprins Frederik til dr.dk. Kronprinsen har
selv prøvet kræfter med skiskydning i militæret, og han er især
imponeret over den træfsikkerhed som OL-atleterne har med
riﬂerne.
- Jeg synes, det er en spændende
kombination af fokus. Man kommer med høj puls, og skal så bringe den så langt ned som muligt
for at ramme plet, forklarer kronprins Frederik.
Franske Jason Lamy Chappuis
leverede en perfekt slutspurt, da
han søndag vandt OL-guld i nordisk kombineret. Franskmanden
lå blot på femtepladsen efter skihopkonkurrencen, men da deltagerne lidt senere blev sendt af
sted på 10 kilometers langrend,

Ve r de n s mesteren
i 1500 meter shorttrack, sydkoreanske
Ho-Suk
Lee, blev
en anelse
for grådig,
da
han
lørdag
i
OL -f inalen forsøgte at skøjte sig til sejren i sidste
sving. Ho-Suk Lee ødelagde således muligheden for en tredobbelt
sydkoreansk triumf, da han i sin
iver for at vinde guld faldt og rev
landsmanden Si-Bak Sung med
ned i isen. Jung-Su Lee (billedet) sørgede dog for sydkoreansk
guld, mens amerikanerne, Apolo
Anton Ohno og J. R. Celski, skøjtede sig til sølv og bronze.
De to deltagere ved vinter-OL,

at gå over til det meget offensive
3:3-forsvar.
Emilie Frølich sørgede for 23-24
med otte minutter igen, men herfra kneb det med at komme frem
til fornuftige afslutninger. Gravholt satte sit andet på straffekast
til 25-25, men først med ni sekunder tilbage ﬁk hun så pyntet til
slutfacit 27-26, så helt tæt på at
snuppe et point var roskildenserne trods al spændingen ikke.
- Men det var meget vigtigt, at
vi kun tabte med ét mål, for vi
vandt med to i Himmelev-hallen,
så vi er bedst indbyrdes, hvis det
kommer til en slutstilling, hvor
det bliver afgørende, siger John
Lorentzen og er rigtigt godt tilfreds med indsatsen.
- Emilie Frølich spiller en formidabel anden halvleg. Mette Gravholt med 13 mål er jo altså også
imponerende, mens man heller
ikke kan klandre Anne Munk noget. Hun havde mange redninger,
men det er vi jo så at sige vant til,
at hun har, så det var ikke noget
helt specielt. Og der var da andre
spillere, der lige manglede ti procent i forhold til, hvad de kan. Sådan er det - det går lidt op og ned,
men en god tur. Vi havde endnu
en kamp, hvor vi havde det sjovt,
siger John Lorentzen.

sporten.db@sj-medier.dk
Niyaz Nabeev fra Rusland og estiske Kaspar Kokk, er blevet nægtet at stille til start ved konkurrencerne i Vancouver i fem dage,
da der er målt for store mængder
af hæmoglobin i deres blod. Suspensionen, der sker af hensyn
til atleternes helbred, betød, at
Nabeev ikke kunne deltage i søndagens konkurrence i nordisk
kombineret, mens Kokk ikke kan
deltage i 15 kilometer langrend
på mandag.
Da 21-årige Nodar Kumaritashvili fra Georgien fredag blev
dræbt under træningen på den
olympiske kælkebane i Vancouver, var det blandt andet fordi, at
arrangørerne ved vinter-OL i Canada valgte at overhøre kritik af
banen og lod atleterne køre.
Det mener den afdøde georgiers
far, David Kumaritashvili, som
selv har dyrket den hurtige kælkesport.
- Banen var dårlig. De skulle ikke
have bygget en bane, der tillod så
høj fart. Det var en alvorlig fejltagelse, siger David Kumaritashvili
ifølge Washington Post. Han henviser til, at der i månederne op til
vinter-OL i Vancouver har været
ﬂere kritiske røster fremme, som
har været bekymrede for den lynhurtige bane.

