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To strake hjemmekamper for damene, fem strake borte for herrene
HÅNDBALL: SILs håndballdamer
har hjemmekamp også de to neste
lørdagene. Denne uken er Rørvik

motstander i Stamneshallen. Neste
uke venter Brønnøysund. Herrelaget har nå fem strake bortekam-

per, mot Steinkjer, NTNUI3, Kolvereid, Rørvik og Brønnøysund før sesongen avsluttes med kamphelg

hjemme mot Lånke og Skogn2 17.
og 18. mars.

Blodig
Meek
måtte
syes
MMA: Emil Weber
Meek måtte syes etter
et blodig tap mot
Kamaru Usman i natt.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 95245839

Dermed fikk 29-åringen fra
Nesna et aldri så lite mareritt
mot sin jevnaldrende nigerianske motstander – med kallenavnet The Nigerian Nightmare.

10.000 til stede
Rundt 10.000 tilskuere, inkludert UFC-president Dana
White, var til stede under
kampen i Scottrade Center i
St. Louis i den amerikanske
delstaten Missouri. Kampen
gikk i natt norsk tid.
Alle dommerne dømte
30–27 i favør Usman. Ifølge
VG fikk han kampen inn i sitt
spor ved at det stort sett ble en
brytekamp.
– Jeg var på 30 prosent, og
dominerte denne såkalte vikingen. Dominerte. Og det var
på 30 prosent, sa Usman etter
kampen.
– Fem sting
Meek sier dette til VG etter
dysten:
– Jeg er skuffa selvfølgelig,
av prestasjonen. Men jeg viste
at jeg hører hjemme der. Jeg

tok en stor sjanse med å gå mot
han, men jeg kommer aldri i
hele mitt liv til å angre på det.
En blodig Meek måtte syes
etter runden i ringen.
Han hadde pådratt seg et
kutt over det venstre øyet, og
et lite kutt i pannen og en del
hevelser i ansiktet etter tre

MÅTTES SYES: Emil Weber Meek.
runder.
Han måtte sy fem sting i
garderoben etter kampen.
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Stingene i ansiktet gjør at han
får 60 dagers karantene av

kampsport-organisasjonen
UFC.

Spilte ikke cupfinale, men er på vei tilbake
HÅNDBALL:
SIL-guttene Håvard
Benjaminsen og Jonas
Kristoffersen er begge i
Bodøs A-stall.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 95245839

Ingen av dem kom på banen da
klubben møtte Drammen i
cupfinale.

På landslaget
– Vi hadde en ganske grei start.
Holdt følge i 40 minutter før
de ble for sterke, sier Benjaminsen som har en trøblete sesongstart på grunn av lyskeskade.
Han er født i 1998, og var
en del av det første landslaget
for gutter født i det året. Kristoffersen er året eldre.
– Jeg har vært på sidelinjen
siden vi startet sesongen i juli,

I BODØS A-STALL: Håvard
Benjaminsen.
og har blitt operert. Har spilt
to-tre kamper for b-laget i 2.
divisjon, og er tilbake nå, sier
Benjaminsen som satt på benken hele finalen.

Jumpers knee
Kristoffersen har vært ute fra
håndballen i et år på grunn av
jumpers knee.
– Har akkurat begynt å
trene igjen etter operasjon i
september, og er på rett vei,

I BODØS A-STALL: Jonas Kristoffersen.
sier Kristoffersen som var på
tribunen under cupfinalen.
– Vi lå under 11-12 til
pause, men hadde sjanser til å
lede med 3-4 mål. Vi kan i stor
grad skylde på oss selv for at de
drar fra i starten av 2. omgang.
På det meste er de syv-åtte mål
foran. Er ganske stolt over at vi
hentet oss nærmere igjen, sier
Kristoffersen.
I helgen spilte han spilte sin
første kamp på et år, for

B-laget i 2. divisjon. Den kampens spilte også Benjaminsen.
Kristoffersen er inne i sin
andre sesong med A-laget, og
Benjaminsen i sin første.
– Det er kjedelig med skader, men det er meget inspirerende å være i A-stallen til
Bodø uansett. Her er mange
dyktige folk, og det er noe å
lære hver dag, sier de begge.

