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Sport
Boksning:

Nick Nuyens
kan ikke
forstå magien
Den belgiske cykelrytter
Nick Nuyens har haft en
kolossal succes i sine første fire måneder på det
danske cykelhold Saxo
Bank-Sungard. Han har
vundet to løb, senest sit
livs triumf med Flandern Rundt, men han
kan endnu ikke helt forstå eller forklare magien
på det hold, han er kommet til. Under Flandern
Rundt mærkede belgieren, hvordan rytterne
på Saxo Bank-Sungard
arbejder for hinanden i
kampens hede, og hvordan strategierne kører
uden kurrer på tråden.
Da Nuyens lå efter favoritterne i en gruppe med
landsmanden Stijn Devolder, så han hvordan Devolder trods to hjælperyttere måtte arbejde alene
i front for at komme op.
Sådan har han selv haft
det tidligere, men pludselig kom Jonas Aaen og en
anden holdkammerat af
egen drift og begyndte at
trække for Nick Nuyens.
- De så mig i gruppen, og
uden at spørge eller se på
mig, kørte de frem og begyndte at trække for at
lukke hullet for mig. Det
var før Koppenberg, og da
vi nåede Koppenberg, var
der 50 meter op. - Det er
et rigtig godt eksempel på
holdånden. Hvis du ikke
har en god holdånd, så
vil de aldrig gøre det, siger Nuyens.

Dalsgaard klar
til senior-DM
Af Brian Laursen
blau@skivefolkeblad.dk

De seneste to år har BK Limfjords Mads Dalsgaard sat sig
på titlen som landets bedste bokser i letwletervægt i U19klassen.
Men nu er tiden blandt »drengene« overstået - i denne
weekend er Mads Dalsgaard med ved sit førte DM som senior, hvor klassens noget mere erfarne modstandere venter.
DM foregår i Pandrup, hvor letweltervægtsklassen er
stærkt besat. Umiddelbart er favoritten den forsvarende
mester, Puriya Haidari fra Aarhus, som har fortid i Skive
AC.
- Men en klasse med mange muligheder for overraskelser.
Og her kan Mads være en af dem der kan overraske positivt,
mener BKL-træner Chris Christensen.
- Det bliver med kamp til stregen fra Mads’ side. Han er i
rigtig god form, hvilket han også senest viste ved Hvidovre
Box Cup, hvor han tabte finalen til en stærk svensker. Det
var dog i weltervægt. En heldig lodtrækning kan man næsten ikke forvente, for den findes nok ikke. Alle er særdeles
stærke, og alle skal kunne besejres, hvis et dansk mesterskab skal bringes i hus, tilføjer han.

Fodbold - Serie 4:

Spøttrup-sejr
over Højslev
»Mor Tove« gøres klar til en ny tur på vandet. Skive Roklub er også klar til en ny sæson med masser af nye aktiviteter. 

Travl sæson i Skive Roklub:

Frederik
Andersen til
svensk klub
Den danske landsholdsmålmand i ishockey, Frederik Andersen, skifter til
den svenske klub Frölunda. Frölunda spiller i den
svenske Elitserie og har
skrevet en kontrakt, som
strækker sig over sæsonen 2012-2013. - Det,
jeg har set og kender til
Frölunda, betyder, at jeg
føler mig sikker på, at jeg
kan fortsætte min udvikling her, siger Frederik
Andersen i en pressemeddelelse. Den 21-årige keeper skifter fra Frederikshavn White Hawks.

Munden
løb af med
Kobe Bryant
Det koster Los Angeles Lakers-profilen Kobe
Bryant over en halv million kroner at have kaldt
en dommer for »bøsse«
under en basketballkamp
i den nordamerikanske liga NBA. Den nedsættende anti-homoseksuelle bemærkning fra
Bryant faldt under tirsdagens sejr over San Antonio Spurs, og den blev
fanget af kameraer, lige
efter dommeren havde
tildelt Bryant en teknisk
fejl. Kommentaren var
for meget for basketligaens forbund, som straffede NBA-stjernen med en
bøde på 100.000 dollar,
hvilket svarer til 514.000
kroner. - Det har været
en hård dag. Glem bøden.
Jeg vil gøre det klart, at
det ikke er ok at gøre grin
med den slags. Jeg er ikke
tilhænger af mobning.
Men i kampens hede siger man mange ting, man
senere fortryder, siger
Kobe Bryant. - Man bruger så mange typer af ord
i løbet af en kamp, men
det betyder ikke automatisk, at man mener, hvad
man siger. Det jeg sagde
forleden skal ikke tages
bogstaveligt. Mine handlinger skete i frustration
under kampen. De ord,
jeg udtrykte, repræsenterer ikke mine følelser
over for det homoseksuelle og lesbiske miljø, og
det var ikke ment for at
fornærme nogen, forklarer Bryant.

Nyt job til
fyret træner
Tyske Sven Meyer fik
ikke lov til at gå ledig
særlig længe, efter at
han i januar blev fyret
som træner for det danske banelandshold i cykling. Sven Meyer, der
fik sparket på grund af
en lidt for autoritær ledelsesstil, blev torsdag
offentliggjort som ny
landstræner for det tyske
banelandshold. 25-årige
Meyer stod bag det danske hold, der i 2009 vandt
VM i 4000-meter holdforfølgelsesløb, men formåede aldrig at forløse potentialet i det nuværende
hold, der består af en række uprøvede ryttere.
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Af Brian Laursen
blau@skivefolkeblad.dk

Der er i liv i Skive Roklub.
Ikke bare i de weekender, hvor Nordvestjylland er
indhyllet i solskinsvejr. Men
også på alle andre dage vind og vejr betyder meget i
rosporten, men er ikke altafgørende for, om der er aktivitet i lokalerne på havnen,
hvor selv den strenge isvinter har haft daglige besøg af
roerne.
Da har de sat sig ind i
klublokalerne og trukket
lidt i ergometermaskinerne
for at holde formen vedlige.
Den lokale forening har
netop åbnet op for sin 85.
rosæson, altså den udendørs
del. Og det med flere tilbud
til medlemmerne end nogensinde tidligere, fortæller den
nye formand, Ulla Neve.
- Klubben har gennem de
seneste 15 år udviklet sig
til ud over roning også at
omfatte en stor kajak- og
ro-ergometer afdeling. Den
udvikling har betydet kolossalt meget for klublivet, da
der nu er aktivitet i klubben
hver dag året rundt. Om
sommeren er der kajakker
og robåde på vandet fra tidlig morgen til aften, og om
vinteren er der træningshold indendørs både formiddag, eftermiddag og aften.
Så det er dejligt, at Skive
Roklub efterhånden har så
mange aktive medlemmer,
at vi kan udnytte vores rigtig gode faciliteter og beliggenhed fuldt ud, siger hun.
De gode faciliteter har været med til at forøge medlemstallet betragteligt, er
vurderingen. Inden ombygningen til det flotte maritime miljø for 5-6 år siden
var der omkring 150 medlemmer - i 2010 var antallet
oppe på 215. En stigning på
knap 45 procent.
FLOT FLÅDE
Klubben har en »flåde«,
som sammenlagt udgør en
alsidig park af både kajakker og out- og inriggerbåde.
Bådhallen er fyldt godt op
med cirka 80 kajakker i alle
klasser - til børn, til de store
mennesker på et par meter
i højden, stabile havkajak-

Når solen skinner
er fjorden den
perfekte legeplads

Og så i vandet ... »Mor Tove« er klar på bølgen blå. 
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Også kajakroerne glæder sig til at komme på vandet fra nu og hen til efteråret.
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Højslev Station Team Spøttrup  1-4 (0-1)
Af Anders L. Jakobsen
sport@skivefolkeblad.dk

ker og hurtige kapkajakker. Alle sammen er de klar
til at blive sendt på fjorden,
som ifølge formanden er den
bedste legeplads, når solen
skinner.
- Vi har en velfungerende
ungdomsafdeling på cirka 20
ungdomsroere mellem 11 og
17 år, og igen i år vil der blive plads til nye ungdomsroere på holdet fra først i maj
måned, siger Ulla Neve, som
den 27. april holder informationsmøde for nye ungdomsroere og deres forældre.
- Ungdomsroerne vil deltage i mange stævner, blandt
andet kajakrally, hvor også
de nye roere, som starter i år,
med fordel kan deltage. I år
er der endvidere planlagt to
weekendture for ungdomsroerne med overnatning, og
de ture plejer at være ret eftertragtede blandt de unge,
påpeger Ulla Neve.
HURTIGE KURSER
For nye voksne roere afholder roklubben weekendkursus tre weekender i maj,
så man kan være klar til at
ro med klubbens andre roere
allerede ugen efter, at kurset er gennemført. Det giver
nye roere mulighed for at
være med i det store Landsmotionsstævne, som Skive
Roklub er arrangør af i midten af juni.
- Alle roere, også nye fra i
år, kan deltage i Landsmotionsstævne, da det er en
bredde-begivenhed, der har
til formål at få så mange roere som muligt på vandet.
Derfor er der også arrangeret fire forskellige ro-distancer fra 10 til 40 kilometer,
man kan ro i løbet af stævnet, siger Kresten Højgaard
fra klubbens Landsmotionsstævne-udvalg.
- Samme weekend står vi
som arrangør af Jysk Maraton, der er en kaproning for
2- åres robåde. Det stævne
kræver til gengæld erfarne
og veltrænede roere, da distancen er 42,1295 sømil eller cirka 78 kilometer, tilføjer han.
Jysk maraton vil tiltrække nogle af de bedste roere
fra hele landet, da stævnet
tæller som den ene af to afdelinger i DM i maraton.

Det var to klubber med hver
sit udgangspunkt, der torsdag aften mødtes i Højslev
Station. Værterne fik overraskende klare klø i deres
første kamp mod naboerne
fra Højslev Kirkeby, mens
nedrykkerne fra Team Spøttrup fik en klar sejr over Stoholm.
Det mønster fortsatte efter de 90 minutter, for TS’erne fik deres anden sejr på
4-1, og dermed er Sallingmandskabet med i toppen,
mens John Pedersens Højslev-hold indtil videre må
sluge en placering i bunden
af tabellen.
Efterfølgende var begge
trænere dog enige om, at
det var en helt lige kamp i
den første time, men mod
slutningen var det unge
Team Spøttrup-hold i en
bedre kondition, og det gjorde forskellen. Det hjalp hel-

ler ikke på afslutningen, at
hjemmeholdets Peter Kris
tensen i det 80. minut fik et
korrekt rødt kort af dommer
Per Jensen for en hævnakt.
Målene i den underholdende kamp fordelte sig
på følgende måde. TS’ernes Emil Zetterquist sørgede for 1-0 og 2-1 til udeholdet, mens det var HIF’ernes
Thomas Antonsen, der udlignede til 1-1. 3-1 sørgede
Christian Lund for, og den
afsluttende scoring stod der
Jesper Olsen på.
- Jeg vil gerne rose hele
holdet, sagde TS-træner
Kurt Andersen efter kampen.
- Vi havde fire afbud i forhold til sidste kamp, men de
nye gjorde det godt, og så
skal der gives et ekstra plus
til blot 17-årige Simon Høj,
rundede Kurt Andersen af.
Hos Højslev var John Pedersen noget mere positiv,
end det var tilfældet efter
kampen mod Kirkebyen i
weekenden, selv om det altså igen blev til et klart nederlag.

Stoholm IF:

90 års
fødselsdagen
Af Ole Tang
tang@skivefolkeblad.dk

En 90 års fødselsdag er
noget, de fleste forbinder
med nytårsaften, en fordrukken tjener, et tigerskind, en flot menu, en
høj trappe og et »I’ll do my
very best, maam«.
Sådan bliver det ikke i
Stoholm sidst i eftermiddag, når Stoholm IF markerer, at foreningen har
eksisteret siden 1921.
Det sker i byens fritidsog kulturcenter, hvor bestyrelsen vil tage godt

imod de gæster, der kigger ind, og hvor man vil
kunne erhverve klubbens
historik på en USB-nøgle
- alt med slidsomme Henning Ryberg som bagmand.
Formand Gitte Christensen vil tage det pæne
tøj på, og hun og den øvrige bystyrelse håber, at
mange vil hilse på - alt
imens man samler kræfter til om 10 år.
Stoholm IF organiserer
i omegnen af 500 medlemmer fodelt på fodbold,
håndbold og atletik.

JESS BAK • træner for HRH 74’s håndboldherrer, har
fået fastlagt sæsonens sidste kamp - pokaldysten mod
Ligaholdet fra Skjern. Den spilles nu på tirsdag den
19. april i Salling Hallerne.
*
SPARBANK • lokal bank, har forlænget aftalen som
navnesponsor for atletik- og tennishallen Sparbank
Arena. Den oprindelige aftale udløber dette forår, men
Sparbank er nu på plads for yderligere en tre-årig periode.
Aftalen betyder, at Skive AM og Skive Tennis Klub fortsat
har et rente- og afdragsfrit lån i banken, som blev givet,
da arenaen skulle opføres.

Hvidbjerg-Rettrup tog til Vejle:

Lokal klub fik inspiration
Af Brian Laursen
blau@skivefolkeblad.dk

Hvidbjerg-Rettrup IF hører
ikke til blandt landets største fodboldklubber. Men det
faktum er ikke ensbetydende med, at at man ikke kan
søge inspiration hos de større kolleger i branchen.

Derfor var 11 U10-spillere sammen med trænere og
forældre i lørdags på tur til
Vejle Boldklub, hvor de fik et
indblik, hvordan talentudviklingen foregår i de bedste ungdomsrækker.
Det blev en indholdsrig
dag med eksklusiv backstage-rundvisning på Jokri

Park af fysisk træner Christian Clarup. Efter rundvisningen hørte gæsterne om
Vejle Boldklubs talentudvikling, og dagen sluttede
med et brag af et fodboldopgør i U13 mesterrække, hvor
VB’erne slog Skanderborg
med 9-0.Turen til Vejle blev
til på baggrund af Hvidbjerg/

Rettrup Idrætsforenings nye
trænerteam for U10-drengene, Ole og Emma Clarups
familiære kontakt til Vejle Boldklubs fysiske træner
Christian Clarup.
Efter en pause uden U10
hold i idrætsforeningen, er
der igen unge spillere på banen på Rettrup Stadion.

U10-spillerne fra Hvidbjerg-Rettrup fik lov at kigge indenfor i Vejle Boldklub i lørdags.
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