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Tre kamper igjen
KAMPER: SILs fotballherrer har tre kamper igjen av sesongen. Førstkommende søndag møter de Bodø-Glimt 2, deretter er det Mosjøen på hjemmebane og til slutt bortekamp mot Sortland 4. oktober.

Håndballherrene tok imot Charlottenlund 2

Startet
med tap
HÅNDBALL: Sesongstarten for håndballherrene gikk den
veien høna sparker.

KAMPFAKTA

John H. Ulvøy
ulvoy@hblad.no 94023003

■ SIL – Ch.lund 2 20-33
Lørdagens kamp mot Charlottenlund var en dårlig begynnelse på SILs håndballsesong.

Tidlig ledelse
Et lite stykke ut i første omgang har trønderne allerede
klart å få syvmålsledelse – et
massivt psykologisk overtak.
I andre runde er det et langt
sterkere SIL som entrer banen,
og etter bare syv minutter har
de tatt like mange mål som i
hele første omgang. Likevel
holder det ikke i lengden og
ved kampslutt er stillingen 2033 til Charlottenlund.
– Bommer for mye
– Vi bommer for mye og gjør
en del tekniske feil, samtidig
som de setter de sjansene de
får, oppsummerer Greger Moland som trener herrene sammen med Erik Dypvik.
Moland mener utfordringen framover ligger i å trene avslutninger.
– Vi må trene på avslutning
og skuddplassering, sier han.

TABELLEN
HÅNDBALL
3.div menn avd. 14
Brønnøysund – Charlottenlund 2
Skogn 2 - Stjørdals-Blink
Sandnessjøen – Charlottenlund 2
Rørvik – Charlottenlund 2
1. Charlottenlund 2 3
2. Rørvik
1
3. Skogn 2
1
4. Vikhammer 2 0
5. NTNUI Håndb. 3 0
6. Nessegutten
0
7. Steinkjer 2
0
8. Stjørdals-Blink 1
9. Sandnessjøen 1
10. Brønnøysund 1
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SIL – Charlottenlund 2 20-33 (6-14)
3. divisjon menn, avdeling 14
Stamneshallen lørdag
SIL: Bjørn Tore Knudsen, Leonard Nordnes,
Magnar Jakobsen (1), Isak Rølvåg (1), Oskar A.
Jakobsen (1), Kristian Thomsen, Jonas
Kristoffersen (3), Markus Edvardsen,
Johannes Moland (1), Jonas Paulsen (2),
Markus Skjerve (5), Jørn Øhlen, Håvard
Benjaminsen (2), Preben Kristiansen (4).
Toppskårer Charlottenlund: Petter Røsok (9).
Utvisninger: 2 x 2 min (SIL) 3 x 2 min (Ch.lund).
Dommere: Tore H. Wetting og Ronny Jægersen.

TAPTE PÅ HJEMMEBANE: SILs første seriekamp i håndball endte med tap mot Charlottenlund.
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Gull til
Løkta-talent
FRIIDRETT: Jon Magnus Tangen er fersk i
friidrettssammenheng.
13-åringen kunne likevel reise heim fra
PEAB-lekene med to
gull og en sølvmedalje.
Svein Halvor Moe
desk@hblad.no 75070300

Løkta-talentet bidro betydelig til at Nordland ble
nummer tre i den prestisjefylte kretslagskonkurransen
da de beste 13- og 14åringene i landets seks nordligste fylker møttes til dyst på
Øverlands Minde i Stjørdal.

Slegge
Tangen var én av tre Løktautøvere som hadde kvalifisert
seg for arrangementet som
har erstattet det som før het
Donald Duck-lekene.
– Jeg hadde forhåpninger
om å kaste opp mot det jeg er
god for. Tre medaljer var ikke
i mine tanker, sier Jon Magnus Tangen etter stevnet.
Han er mest tilfreds med
sleggekonkurransen. 2001-

modellen lå på tredjeplass da
han gjorde seg klar for siste
kast, og visste at han måtte
kaste godt over 30 meter for å
ha forhåpninger om gull eller
sølv.
– Fokuset mitt var å få det
til å stemme like bra teknisk
som det har gjort under enkelte treningsøkter. Det var
en del å sette fingeren på i de
første kastene. Derfor var det
godt å se at slegga fikk høyden jeg håpet på i avslutningskastet. Jeg merket at jeg traff,
sa Tangen om kastet som ble
målt til 31,40 meter.
Ingen av konkurrentene
var i stand til å straffe det kastet. Dermed ble det gull og
medalje av edleste valør.

Kule
Jon Magnus Tangen var også
på jakt etter god plassering i
kulekonkurransen hvor han
var potensiell medaljekandidat. Det lengste kastet der ble
målt til 11,09 meter, som ga
sølvmedalje i 13-årsklassen.
Gullmedalje nummer to
kom i diskos, som han også
behersker veldig bra.
– Det var kjempeartig å delta i
PEAB-lekene. Jeg håper det
byr seg en ny mulighet til å

PÅ PALLEN: Løkta-gutten Jon Magnus Tangen (t.v.) og Sivert
Jarmund fra Hattfjelldal på seierspallen i kule. Syv medaljer til
sammen sier det meste om innsatsen til disse 13-åringene fra
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være med på dette stevnet
neste år. Jeg skal i hvert fall
prøve å kvalifisere meg for
Nordland-troppen, sa Tangen
som også er en ivrig fotballspiller.
Han er med på det gode G
14-laget til Dønna som så

langt er ubeseiret i serien.
Hver uke pendler han til
Dønna for å trene sammen
med jevngamle gutter der. Jon
Magnus Tangen kan fortelle
at det går greit å kombinere
de to idrettene, og har tenkt å
fortsette med det.

