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Lyderhorn Gladiators vant Stavanger Oilers Cup U13. (Foto: Lyderhorn Ishockeyklubbs Facebook-side)

Lyderhorn Gladiators vant
Stavanger Oilers Cup
ISHOCKEY: U13-laget til Lyderhorn Ishockeyklubb gikk til topps
i prestisjeturneringen Oilers Cup
første helgen i november.
Det er Stavanger Ishockeyklubb
som står bak turneringen, som er
Norges største for 2005-modeller.
Guttene fra Lyderhorn Gladia-

tors vant 11-2 mot Kristiansand
Lions i finalen, som gikk i DNB
Arena. Ifølge far og trener Alexander Solberg er dette det første
Lyderhorn-laget som har tatt hjem
en pokal i klubbens 14 år lange
historie, dersom man ser bort fra
at klubbens A-lag vant 3. divisjon

for noen år tilbake.
– Guttene er ikke vant til å vinne,
så denne gjengen har for alvor fått
smaken på at det går an å lykkes,
selv om man driver med ishockey
i Loddefjord, sier Solberg.
Gladiators vant 4-2 mot Furuset, tapte 0-1 mot Stavanger og

vant 14-5 mot Haugesund i de innledende rundene. I semifinalen
vant de etter spilleforlengelse og
sist scoret mål mot danske Gentofte .
Guttene, som trener fire ganger
i uken på Iskanten, har nå meldt
seg på en konkurranse hvor de kan

vinne en tur til Hamar og en drømmedag med Petter Thoresen og
det norske landslaget. Foreløpig
ligger de på en tredjeplass med
938 stemmer.

Vestkantsvømmerne
med medaljedryss i UM
SVØMMING: Vestkantsvømmerne
tok i helgen 13 medaljer i UM i
kortbane i Kristiansand.
En gullmedalje, fire sølv og åtte
bronse gjorde at Vestkantsvømmerne ble sjette beste klubb i UM.
Klubben stilte med 12 svømmere
i helgens stevne i Kristiansand og
ble den suverent beste ungdomsklubben i Hordaland, med mer enn

dobbelt så mange poeng enn nest
beste klubb fra Hordaland.
Brage Straume, Natalie Tennebekk og Hanne Næss var tre av
svømmerne som gjorde det veldig
bra på stevnet.
Totalt fire utøvere tok individuelle medaljer.
– Klubben har aldri tidligere
hatt så mange som fire individu-

elle medaljevinnere i UM . Og det
er kjekt akkurat i år som vi feirer 25
års jubileum, skriver Linda Moen
Olsen i Vestkantsvømmerne i en
e-post til Sydvesten.

(Foto: Vestkantsvømmerne)

Tok sølv i nordnorsk
mesterskap
KARATE: Lasse Hafstad fra Fyllingen
karateklubb tok lørdag sølv i NNM i kata
i Finnsnes.
Hafstad, som stilte i klassen for gutter
13-14 år, gikk en av sine beste kata i semifinalen mot Magnus Leander Schjølberg
fra Tromsø KK.
« Styrke, balanse og eksplosivitet var på
plass og Lasse var tydelig skarpere i utførelsen av teknikkene enn motstanderen og gikk

av med seieren i semifinalen. Dermed kvalifiserte han seg til finalen», skriver Jostein
Olsen i Fyllingen karateklubb til Sydvesten.
I finalen var det motstanderen (Magnus
Ryvoll Sivertsen fra Tromsø) som startet
først og gikk en meget bra Tsuki No Kata.
«Dersom Lasse skulle klare en bedre
fremføring enn motstanderen måtte han
overgå seg selv. Dette var nok vanskeligere
enn han kunne forestille seg og det endte

med en flott sølvmedalje», skriver Olsen
videre.

