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Ungdomsturneringen i gang
Første del av Frogners tradisjonelle ungdomsturnering i fot-
ball for jenter og gutter 13 og 14 år gikk av stabelen i helga. 
Puljevinnere ble Rømskog, Kongsvinger, Hvam/ R&Å og
Frogner. Rømskog fikk full pott i G13 klassen, mens
Hvam/R&Å sikret pokalen i J13-klassen med syv poeng.
Kongsvinger vant pulje 1 i G14-klassen med samme poeng-
sum, mens Forgner 2 gikk til toppse i G14s andre pulje –
også de med syv poeng.

Stor pågang til basketskolene
LØRENSKOG: Interessen for Fjellhamars basketskoler vært
enorm. Klubben samler nå 85 barn som leker med ball og lærer
basket en gang i uka. I tillegg til basketskolen på Fjellhamar
skole på tirdager kl 18:00 arrangeres det nå basketskoler på Ben-
terud- og Rasta SFO. Kamran Elahi holder skole på Rasta på tirs-
dager og Vegard Ludvigsen trener barna på Benterud på onsda-
ger. Fjellhamars Martin Skillebekk og Anders Torbjørnsen trener
barna på Fjellhamar.

Av Espen Solbakken

espen.solbakken@rb.no
63 80 48 05

SKJETTEN: Iveren og entusi-
asmen er der allerede, nå
mangler bare niåringene i
Skjetten håndball en egen hall
å spille i. Gutta trener en gang i
uken og har kommet seg noe
enormt bare på den korte tida
de har holdt på.

I fjor tapte de alle kampene,
men denne sesongen har det
nesten bare blitt seirer. Hånd-
ballungene har hatt en stor
framgang i forståelsen av å spil-
le på lag, og det kommer mer og
mer til syne. De har lært seg å
bruke streken mye, spiller opp

vingene og roser hverandre
når noen gjør noe bra. For-
svarsspillet sitter, og de har til
og med begynt å kontre litt.

Nå gjenstår det turneringer i
Furuset og Fredrikstad, og nes-
te sesong så satser alle på å fort-
sette framgangen. Man planleg-
ger treninger tirsdag og tors-
dag, og er det noen som har lyst
til å prøve seg så er alle velkom-
ne.

Ivrige 
Skjetten-
gutter

UNNA VEI: Jamie Løvaas har
snappet ballen i forsvar og rus-
her opp for å score. 

JENTESAMARBEID: Skjetten J9 har godt samarbeid med guttela-
get, og lagene skal på Furuset Cup og Fredrikstad Cup sammen i
mai. FOTO: PRIVAT

HELE GJENGEN: Bak fra venstre: Ronny Tusti, Adrian Møller, Ey-
vind Selnes Tangen, Even Grini, Robbie Fjeldheim. Foran fra ven-
stre: Lars Harsjø, Kevin Berget, Jamie Løvaas og Stian Dalheim. Fo-
ran ligger Ole Henrik Svendsen. 

Av Ingunn Opsal

sporten@rb.no
63 80 48 00

RÆLINGEN

For første gang i historien arrangerte
vannpologruppa i Lørenskog/Ræling-
en kappsvømmingsklubb (LRK) nor-
disk turnering i vannpolo. Omkring
100 utøvere fra 8 til 14 år fra Norge, Sve-
rige og Danmark boltret seg i basseng-
et.

Storebrødre internasjonalt
Vannpolo er en liten og ukjent idrett i
Norge, men har flere storebrødre inter-
nasjonalt.

– Det er få som er klar over det, men
i Italia er det flere utøvere som spiller
vannpolo enn fotball. Og i Ungarn reg-
nes vannpolo som nasjonalidrett, opp-
lyser Ola Strømme.

Han er en av ildsjelene i vannpolo-
gruppa i LRK og synes idretten er ene-
stående.

– Små idretter som vannpolo er ba-
sert på dugnadsarbeid og frivillighet,
og nettopp derfor blir gleden ved spor-
ten utrolig stor, smiler han.

Høyt nivå
Vannpologruppa i LRK har 28 medlem-
mer fordelt på tre lag. Et lag for nybe-
gynnere, og to som er aldersbestemte.
Gruppa trenes av tidligere landslags-
spiller, Tom Albins, og en av Norges
beste livreddere, Ivar Evje. Og det har
gitt utslag.

Etter fjorårets julecup fikk gruppa
tilbakemelding om at spillet var noe av
det beste som var sett på det nivået i
vannpolo i Norge. Det er dermed ingen
tvil om at spillerne i LRK går en lys

framtid i møte.
På grunn av den lille bredden innen-

for vannpolo i Norge reiser gruppa
jevnlig til nabolandene for å få konkur-
ranse. I juni vender de nesen mot
Stockholm.

– Det hadde vært fryktelig morsomt
med et ordentlig seriesystem for vann-
polo i Norge, tilsvarende det de har i
for eksempel Danmark, mener Ola
Strømme.

– Så vi håper folk får opp øynene for
alle de positive sidene ved vannpolo og
melder seg inn, avslutter han smi-
lende.

Verdens tyngste sport
Helene Bellos (11 år) og Anna Knutsen
(12 år) fra LRK var ivrige tilskuere på
innbytterbenken da laget deres møtte
Nordby i sin første kamp i gruppespil-
let. Begge jentene synes sporten er
utrolig gøy, men også veldig krevende.

– Vannpolo er jo faktisk aner-
kjent for å være verdens tyngste
sport, forteller de.

– Vi i LRK trener vannpolo sammen
to ganger i uka, og i tillegg trener hver
enkelt styrkeøvelser med strikk hjem-
me.

Helene var som en fisk i vannet aller-
ede som liten jente, og da storesøsteren
begynte med vannpolo fulgte Helene
etter. Og det angrer hun ikke på.

– Det er mange utfordringer i vann-
polo. Først og fremst må man passe på
å være høyt i vannet slik at man får
god oversikt over både motspillerne og
medspillerne. I tillegg er det viktig å
dekke opp motspillerne, samtidig som
man sikrer seg spillerom, forklarer He-
lene, før hun avslutter leende.

– Men det beste av alt er at ingen ser
at man svetter i vannet.

INNBYTTERE: Vilde Lilleby, Mads Tollefsrud og Andreas Krantz fra LRK følger
spent med på kampen.

SKUDD MOT MÅL: Første kamp i gruppespillet mellom LRK og Nordby er i gang. Her har Lina Sognes Berntsen (14) fra Lørenskog ballen. ALLE FOTO: LISBETH ANDRESEN

Kamp for å holde 
hodet over vannet DUELL: Full kamp om å nå ballen først. Henrik Larsen fra Lørenskog til

høyre.

... i verdens tyngste sport

Sandbekken svømmehall i Rælingen var i helgen arena for

en liten og ukjent sport – vannpolo.


