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Sisse Marie Fahlberg går til 
eliteserieklubben Sola.

Sola: Den danske keeper Sisse 
Marie Fahlberg kom til Ålgård 
fra nettopp Sola for to sesonger 
siden, og har vært en nøkkelspil-
ler for laget.

Nå hentes hun tilbake til klub-
ben hun kom fra. Fahlberg har 
den siste tiden trent med både 
ÅHK og Sola.

– Jeg har blitt enig med Sola 
om at jeg skal spille for dem neste 
sesong, sier hun til Gjesdalbuen.

Sola spiller i eliteserien, 
Ålgård i 2. divisjon.

Ålgårds keeper klar  
for ny klubb i eliteserien

Håndball: Sisse Marie 
Fahlberg. (Foto: Bjarte Espe-
dokken)

USa: I flere år har Ålgård-buen 
Johnny Stausholm hatt som mål 
å delta i og fullføre sykkelrittet 
Race Across America. 

Han pantsatte huset, og fikk 
egen hovedsponsor i Coop Gjes-
dal, for å delta i årets ritt. 13. juni 
satte han i gang, med mål om å 
fullføre rittet i løpet av 12 dager. 
Etter 67 timer på sykkelsetet 
måtte han dessverre gi opp.

Dette skrev Stausholm på sin 

Facebook-side fredag: 
”Etter 67 timer ble det 

desverre stopp i løpet. Dette pga 
store problemer med 
matlyst,oppkast og problemer 
med å holde på noe som helst 
næring fra dag en. Vi kommer 
tilbake med mer info senere. 
Utretter og en kjempestor takk 
til alle som har støttet dette pro-
sjektet på alle måter.”

Johnny Stausholm måtte  
bryte i Amerika

SandneS: Lørdag ble den tøffe og populære Trolljegerprøven 
arrangert. Der havnet gjesdalbuene Thomas Maudal-Gilje og Hilde 
Skretting (bildet) begge på andreplass i hver sin klasse. Skretting har 
vunnet konkurransen de to foregående årene.

Ørjan Ravndal vant lysefjor-
den Inn for andre år på rad.

FoRSand: Gjesdal-løper Ørjan 
Ravndal vant det 62 kilometer 
lange løpet Lysefjorden Inn for 
andre år på rad. Han brukte 5 
timer, 50 minutter og 38 sek-
under på å fullføre ekstremløpet. 
Vinnertiden var 35 minutt ras-
kere enn i fjor, og 12 minutt ras-
kere enn nummer to, Bjarte Wes-
terheim fra Stord.

211 løpere av de 350 startende 
fullførte løpet.

Løp raskest i 62 kilometer  
inn Lysefjorden

lØp: Ørjan Ravndal.Den store svenneprøven
Og det å hente inn nye spillere 

er ikke tema, ifølge trenerne.
– Vi har ingen panikk. Vi er 

den gjengen vi er, og jobber på 
trening. Vi har ingen pengesekk 
vi kan bruke til å hente masse 
spillere, sier Vølstad Fjeldsbø.

Løsningen på problemet er, 
ifølge de involverte, å ”heve seg.”

– Nå har vi spilt to kamper på 
rad med mange baklengsmål, og 
slapp inn veldig enkle mål. Det 
er ikke bra. Mot Nærbø raknet vi, 
men mot Åkra var det ikke fordi 
vi ga opp at det gikk galt. Spil-
lerne er motiverte, og alle gjør 
sitt beste. Vi må bare jobbe på, 
sier Vølstad Fjeldsbø.

– Vi må bare heve oss. Vi kan 
ikke skylde på noen andre. Når 
vi slipper inn så mye mål er det 
bare ikke godt nok. Vi må heve 

oss både for egen del, og også for 
publikums del. Det kommer folk 
og ser på oss, og de fortjener 
bedre, sier Næsse.

laRS FISketjØn
lars@gjesdalbuen.no

Fotball: Sven Næsse, til høyre, vikarierte i forsvar sammen med Alexander Viland. De to stopperne fikk trøbbel mot Åkra-spiss Mats Kvalvågnes. (Foto: Lars Fisketjøn)

KAMPFAKTA:
ålgård – åkra 1-6 (1-2)
Mål: 1-0 Kristofer Atli Bjarnason 
(15.), 1-1 Mats Kvalvågnes (16.), 1-2 
Anders Underhaug (31.), 1-3 Mats 
Kvalvågnes (50.), 1-4 Mats Kval-
vågnes (57.), 1-5 Mats Kvalvågnes 
(59.), 1-6 Jan Anders Langåker 
(83.).

ålgårds lag (4-3-3): Kenneth 
Espedal - Benjamin Stokholm 
Ravndal, Alexander Viland (Daniel 
Wold fra 79.), Sven Næsse, Halldor 
Broddi Thorsteinsson - Ezekiel 
Bala, Daniel Eide Hansen (Zabi 
Habibullah fra 73.), Jonas Vølstad 
Fjeldsbø - Espen Nygaard (Ilias 
Krantic fra 61.), Kristofer Atli Bjar-
nason, Andreas Ravndal (Aslak 
Ravndal fra 70.).

 ■ 4. divisjon avd. 2
1. Vardeneset ........ 11 ...8 ..... 3 ......0 ..... 32-9 .... 27
2. Skjold ................. 11 ...7 ...... 2 ......2 .....33-13 ....23
3. Riska ................... 11 ...7 ...... 2 ......2 ..... 34-17 ....23
4. Åkra .................... 11 ...6 ..... 4 .....1 ..... 28-10 ....22
5. Kopervik ............ 11 ...6 ..... 4 .....1 ......30-13 ....22
6. Frøyland ............ 11 ...7 ...... 1.......3 ....36-23 ....22
7. Vaulen................. 11 ...3 ...... 7 ......1 .......16-13 .... 16
8. Ålgård ................ 11 ...4...... 2 ......5 .....22-27 .... 14
9. Nærbø ................ 11 ...4...... 1.......6 ... 20-20 .....13
10. Vard 2 ............... 11 ...3 ...... 2 ......6 ....19-40 ......11
11. Austrått............. 11 ...3 ...... 0 .....8 ....23-34 ......9
12. Djerv 1919 ......... 11 ... 1 ....... 3 ......7 ..... 17-26 ......6
13. Varhaug ............ 11 ...2 ...... 0 .....9 .....14-33 ......6
14. Avaldsnes ........ 11 ...0 ..... 1.......10 .....7-53 ....... 1


