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Sport
Korsvoll scoret ni
mål mot Oppsal
FOTBALL Fredag spilte Oppsal
mot Korsvoll. Det ble litt av en
målfest, som endte 1–9. Korsvollspilleren Stig Markus Hovdal
sto for litt av en bragd da han
sørget for fem mål i løpet av 26
minutter i annen omgang. Neste
toppkamp spilles lørdag på
hjemmebane mot Røa.

Gode resultater i
Norgescup
SYKKEL Søndag var det Norgescup i terrengritt rundbane på
Skullerud. Sylvi S. Sommer, juniorsyklist i SK Rye tok tredjeplass.
Sondre Kristiansen, som også
er junior i Rye, endte også på pallen med en 2. plass. Neste og siste ritt i Norgescupen skal sykles
18. september.

Vil bli best i friidrett i år også
FRIIDRETT I fjor var Koll IL beste
klubb i kretsmesterskapene i friidrett i Oslo for første gang på
mange år. Det er en bragd de vil
gjenta i år, derfor er september
en viktig måned. Først er det
kretsmesterskap i mangekamp
(3.-4. sep.), dernest er det enkeltøvelser (10.-11. sept.). Begge stevnene vil bli arrangert på Bislett.

Vant i sanden på
Youngstorget
SANDVOLLEY Koll Volleys Cindy
Treland vant dameklassen med
sin makker Rita Eritsland i sandvolleyarrangementet Norway
Tour 2010 på Youngstorget i helgen. I finalen møtte de Siri Bjørkesett og Vilde Solvoll i jevn og
velspilt kamp. I herreklassen vant
Kim Hellum og Trygve Leite. De
møtte Kolls daglige leder Eskil
Holtan og hans makker Øyvind
Wergeland.

Tord Bern Hansen, Tone Kristin Larsen og sønnene Torjus (14) og Trym (11) er ivrige syklister i Koll. Til helgen er de klare for Birken.
Trym håper på å vinne Ungdomsbirken for tredje gang, mens Trym ikke er gammel nok til å delta før til neste år. I år stiller han i
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stedet i heiagjeng på Lillehammer.

Sykkelgal bydel
GREFSEN Denne famiHer bor flest
lien er representert i
Birkensyklister
Birken for 18. gang. In- 1 Pilestredet park, 19 stk. (Frogner)
gen har flere deltagere 2 Grefsenkollveien, 18 stk. (Nordre
Aker)
enn Grefsen og Kjelsås. 3 Årvollveien, 16 stk. (Bjerke)
JØRGEN SVARSTAD
MAY ANDRINE GRAN
Pappa Tord Bern Hansen har
tatt merket alle de 17 gangene
han har vært med på Birken.
Kona Tone Kristin Larsen ligger fire merker bak på grunn
av fødsler. I år skal de også være med på den nye Ultrabirken,
og det blir sykling både lørdag
og søndag. Sønnen Torjus (14)
har vunnet Ungdomsbirken to

4 Selvbyggerveien,16 stk. (Bjerke)
5 Kurveien, 14 stk. (Nordre Aker)
6 Kjelsåsveien, 13 stk. (Nordre
Aker)

bor mange høyt utdannede
folk rundt her, og det viser seg
at de driver mer med idrett
enn andre. Mange her har lett
for å sykle til jobben. Rye, som
er Norges største sykkelklubb,
har sitt nedslagsfelt her. Vi har
Kjelsås, som er blant Norges
største langrennsklubber. I
mange år har det vært tradisjon for utholdenhetsidrett i
bydelen, forklarer Tord.

17 000 deltagere
ganger. Men de er langt fra de
eneste i nabolaget som er gira
på sykling. Grefsen- og Kjelsåsområdet er nemlig på topp i
Oslo når det gjelder antall deltagere i lørdagens Birkebeinerritt (se faktaboks).
– Det er nær Marka. Og det

Birkebeinerrittet, populært
kalt Birken, er verdens største
terrengsykkelritt målt etter
antall deltagere. Rittet starter
på Rena og har målgang ved
Håkons Hall i Lillehammer.
Det er 94 km langt, og rittraseen går for det meste på grusvei,

VINTAGE SMOKEY
MOUNTAINS

i tillegg noe asfalt og partier
med sti/traktorvei. Tord var
med da Birkebeinerrittet ble
arrangert for første gang i
1993. Da var det 1000 påmeldte, mot 17 577 i år.
Tord og Tone trekker frem
det sosiale aspektet.
– Det er litt som da du var på
Samfunnet som student. Du
treffer likesinnede og folk du
ikke har sett på mange år, sier
Tone, som har en rekord på
3.23 og stiller i klassen Elite
Damer.
Men det skal gjøre litt vondt.
– Men det varer bare i noen
timer, mens resultatet står et
helt år. Det er viktig å tenke på
når det begynner å gjøre vondt
i beina, ler Tord.
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