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Toppscoreren fikk en finger ute av ledd – men fullførte kampen likevel

Ga alt for laget

Før lørdagens kamp lovet
Rørvik-herrene at de skulle
blø for laget. Torbjørn Bach
blødde kanskje ikke, men å
fullføre kampen etter å ha
fått en finger ut av ledd i
første omgang sier det meste om innsatsen.
Birger Aarmo

birger.aarmo@namdalsavisa.no
909 63 298

Håndball, 3. div. avd 14

Rørvik-Stjørdals-Blink

29–32 (14–16)
Dommere: Monica Stolpnes og Pål
Erik Stolpnes.

RØRVIK: Etter første omgang kom Rørvik sitt «kraftverk» på strek, Torbjørn
Bach, ut foran tribunen for å lete etter
noen fra publikum med ortopedisk kompetanse. Den ene fingeren på venstre
hånd pekte i en umulig retning, og han
måtte ha hjelp for å fortsette kampen.
Hjelpen kom i form av Bernt Thorsen, og
på sidelinja fikk de to fingeren på plass
igjen.
Når han da i tillegg fikk på noen runder
med sportsteip var tøffingen klar for en
ny omgang.

Fornøyd tross alt

FINGEREN UT AV LEDD: Hardhausen Torbjørn Bach ble Rørvik sin toppscorer
med seks nettkjenninger. Det hører imidlertid med til historien at Bach fikk en
finger ut av ledd i første omgang. På tross av det spilte han hele kampen.

– Det høres kanskje litt defensivt ut å
være halvfornøyd etter en kamp der vi
tapte, men karene gjorde en godkamp og
det er mye positivt vi skal ta med oss til
de neste kampene. Det var en gnist og en
intensitet i spillerne som har manglet litt
de siste kampene, sier lagleder Cato
Aarthun etter kampen.
En god ting å ta med seg er at hele ni

spillere på Rørvik kom på scoringslista. De
skal også ha all ære for at de kjempet som løver hele kampen.
– Stjørdals-Blink er et godt lag, og er det
laget som vi regner med vil rykke opp til andredivisjon neste år. De lagene vi møter i de
neste kampene er lag som vi bør slå, sier
han.
Rørvik var godt med fra start. Etter 10 minutter ledet de 4-2, og hadde bra kontroll
både framover på banen og i forsvar.
Men så gikk Rørvik på flere utvisninger og
ble straffet for det.
På tross av det så var stillinga 14–16 ved
pause.

Rotet mye
Etter pause var det en periode der lite stemte.
– Det ble for dårlig i begge ender av banen.
Det gjorde at Stjørdals-Blink tidlig i omgangen fikk en klar ledelse, sier Aarthun.
Etter åtte minutter var stillinga 17–22.
Deretter kom en lang periode der Rørvik
spilte jevnt med tabelltoer Stjørdals-Blink,
og midtveis i omgangen begynte de å spise
inn på gjestenes forsprang.
23 minutter ut i siste omgang lå lagene likt
på 26-26, og Rørvik var inne i en veldig god
periode.
– Dette burde vi ha klart å utnytte, men
dessverre så glapp det i sluttminuttene, sier
han.
Noen feil i både forsvar og angrep gjorde
at sluttresultatet ble 29–32.

Hardt straffet
– Vi ble straffet hardt i utvisningsperiodene
våre, og Stjørdals-Blink hadde en klassespiller i laget som laget vansker for oss. Vi vurderte i pausen å mannsoppdekke ham i andre omgang, men det ville åpnet opp forsvaret vårt for andre gode spillere på laget, sier
Aarthun.

– Det er noe som ikke stemmer
Til tross for at Paula Friedericke Hartmann leverte
bedre resultater i helgas
norgescup enn tidligere, er
hun ikke slett ikke fornøyd.
MARIE HEGLUM KIRKEDAM
sport@namdalsavisa.no
742 12 100

STRYN: På lørdagens normalprogram endte den unge skiskytteren på 7. plass. Selv sier
Hartmann at det gikk bra helt
til siste stående, der skytinga
resultere i to bomskudd.
Søndag viste Hartmann
fremragende skyting med fullt
hus, men likevel ble det «bare»
femteplass.
- Jeg er veldig fornøyd med
skytinga, men skigåinga fungerte ikke i det hele tatt. Det er
noe som ikke stemmer i kroppen min. Jeg vet ikke hva det er,
men det gjør at jeg ikke går i
nærheten så godt som jeg har
gjort tidligere. forteller libyggen.
Denne sesongen har hun slitt
med dårligere resultater enn
før. Hun forteller at «feilen» i
kroppen har vært til stede under de tre siste konkurransene.

- Jeg har gått dårlig i det siste,
særlig under løpet på Lillehammer. Da måtte jeg til behandling
rett etterpå, forteller 20-åringen.
Til tross for at plasseringene i
helga er bedre enn de har vært
tidligere i sesongen, er ikke Sørli-jenta fornøyd.
- Jeg er ikke spesielt fornøyd
med dette rennet, det føles ikke
ut som det gikk bedre nå enn
det hatt gjort tidligere. Jeg vet
jeg kunne gjort det mye bedre.
Framover er det tydelig hva
planen er.
- Vi skal prøve å finne ut hva
det er som ikke fungerer. Siden
vi ikke vet hva det er enda, vet
jeg heller ikke hvordan jeg skal
trene, forteller Hartmann.
I slutten av februar arrangeres junior-NM i skiskyting i
Trondheim. Selv om skiskyttertalentet fra Sørli har sett lysere
dager, er fortsatt målet å komme på pallen under NM.
- Jeg har ikke gitt opp, langt
ifra, smiler hun.
Selv om Hartmann ikke var
storfornøyd, ble det nortrøndersk jubel i hennes klasse.
Skatvals Lotte Lie vant nemlig
normalprogrammet.

FRAMGANG: Paula Hartmann gikk inn til femteplass i norgescupen på Stryn. 
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