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Drage ned til 1. divisjon
FOTBALL: Mosjøværing Thomas Drage var med i startoppstillinga da
Tromsø IL spilte den skjebnesvangre kampen de tapte mot Brann søndag.
Neste år spiller klubben i 1. divisjon.

SIL-herrene lot det bli litt for spennende i serieåpninga hjemme

Thriller i siste se
HÅNDBALL: SIL ledet
nesten hele kampen. I
dramatiske sluttsekunder satte Steinkjer inn
38-38-målet.
Mariann Vatne
mv@hblad.no

■ SIL - Steinkjer 2 38-38
Det ble ei dramatisk avslutning
for A-laget til SIL i serieåpninga på hjemmebane lørdag.

Spennende
Sandnessjøen ledet kampen
hele veien fram til sluttminuttene. Steinkjer 2 pustet hjemmelaget i nakken de siste syvåtte minuttene, og med to minutter igjen utlignet gjestene
til 36-36.
Derfra og ut ble det litt av
en thriller i Stamneshallen.
NESTEN KONTROLL: SIL hadde stort sett kontroll på Steinkjer
Først er det Jonas Kristof- 2, men seieren glapp i sluttsekundene.
fersen som får tak i en retur, og
øker til 37-36.
KAMPFAKTA
Med 40 sekunder igjen
Sandnessjøen IL - Steinkjer 2 38-38 (21-15)
reduserer Steinkjer på nytt, til
3. divisjon menn, avdeling 14
37-37.
Stamneshallen, lørdag.
Mats Olsen ser ut til å redde
dagen for hjemmelaget når han
SIL: Tord Berge, Bjørn Tore Knutsen, Mathias Krissetter inn 38-37, og det bare er
toffersen (4), Jonas Kristoffersen (10), Mats Olsen
syv sekunder igjen.
(4), Magnar Jacobsen (2), Jon Lynum, Oscar Jakobsen (4), Isak Rølvåg (5), Marcus Hagen, Jonas
Så oppstår det komplette
Sjøvoll (2), Markus Skjerve (7).
kaos.
Tok timeout
Egentlig legger Steinkjer 2 ned
timeout-kortet. Men dommerne får det ikke med seg på
grunn av all heiinga fra tribunene. SIL-spillerne er mest
opptatt av å hindre Steinkjer i å
komme til skudd i sluttsekundene, og Mathias Kristoffersen
hiver seg inn i ei takling som
han får rødt kort for.
På tavla står det to sekunder
igjen, og de fleste tror nok at
Steinkjer får et siste, avsluttende frikast fra 9-meteren, så
SIL stiller seg opp i mur.
Men etter oppklaring med
sekretariatet, får Steinkjer ta timeouten sin, og kampen fortsetter med de syv sekundene
som sto igjen da timeoutkortet ble lagt.
Steinkjer starter fra midten,
spiller kjapt fram til venstrevingen, overrumpler SIL, og
rekker akkurat å skyte i mål til

Toppscorer Steinkjer: Sivert Foldin Adolfsen,
11 mål.
Utvisninger: SIL 1 x 2 min, Steinkjer 2 x 2 min.
Rødt kort: Mathias Kristoffersen, SIL.
Dommere: Tore Wetting og Ronni Jægersen.
Tilskuere: 130 innbetalte (alle under 15 år har
gratis inngang).

FIRE MÅL: Mats Olsen scoret
fire i serieåpninga på hjemmebane lørdag.
38-38 før sluttsignalet går.

Ungt lag
Trener Stig Lindgaard tror de
må sette kampen på kontoen
for urutine, med en snittalder
på laget på 17,6 år.
– Det ble selvfølgelig en
kraftig nedtur på slutten, men
til tider spiller vi aldeles nydelig håndball. Så jevnt over er
jeg kjempefornøyd. I 59 minutter og 45 sekunder, sier
han.

Poengdeling
Årets SIL-lag er et ungt lag.
De fleste er 16-18 år, og holder
stort sett et bra tempo. Lørdag
åpnet de sterkt, og ledet 4-1
før det var gått fem minutter.
Steinkjer kom sterkere tilbake,
og hadde tatt SIL igjen på 7-7
etter elleve minutter.
Lagene fulgte hverandre en
periode, før SIL begynte å dra
fra mot slutten av første omgang. Til pause var stillinga
21-15.
Andre omgang åpnet SIL
som den første, da Markus
Skjerve satte to kjappe før det
var gått halvannet minutt. Men
som i første omgang, tok

A-LAGSDEBUT: Jonas Kristoffersen (16) debuterte på A-laget mot Steinkjer 2, og b
Steinkjer innpå rundt midten
av omgangen, og lå to mål bak
med 18-19 minutter igjen.
Men så økte SIL avstanden
igjen, og var oppe i 32-27 før
Steinkjer begynte innhentinga
igjen i de siste ti minuttene. Og
klarte å sikre seg et poeng.

Tapte mot Skogn 2
HÅNDBALL: SIL-herrene tapte
i helgas andre hjemmekamp –
mot Skogn 2 søndag.
Der ble stillinga 35-42.
Sandnessjøen IL har nå én
seier, én uavgjort og to tap etter
sesongens fire første kamper.
Tabellen står på neste side.

