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Steinkjerjuniorene slo Rosenborg ut av cupen!
MOAN: Steinkjerjuniorene
overrasket både Rosenborg,
seg selv og andre med å vinne
2-0 i gårsdagens 
1. rundekamp i junior NM.
Kampen gikk på Moan i Le-
vanger og Kristoffer Heggdal
ble dagens mann med to sco-
ringer.

Roy Allan Skaret
Sporten@T-A.no

– Dette ble en forsvarsmessig meget
god kamp av Steinkjer. Trener Geir
Hågensen hadde på forhånd lagt
opp til at vi skulle holde nullen og
satse på kontringer og denne tak-
tikken fungerte guttene til fulle, for-
teller assistenttrener Kjell Fiske.

– Rosenborg var veldig gode ute
på banen, men de ble litt tamme in-
nenfor vår 16-meter. Det var sjelden
eller aldri at keeper Tom Olav Hol-

berg ble satt skikkelig på prøve. Og
det som kom tok han seg veldig
greit av. Hele laget vårt jobbet me-
get godt og guttene skal ha all hon-
nør av denne seieren – i hjemme-
kampen – som gikk i Levanger, sier
Fiske.

– Kristoffer Heggdal scoret begge
våre mål, ett i hver omgang. Det
første på en flott heading etter cor-
ner. Men dette var først og fremst
en lagseier der hele laget jobbet
som helter. Alle som en var skikke-

lig tent på å gi Rosenborg hard
kamp. De stilte med sitt absolutt
beste lag og hadde en målsetting om
å vinne hele cupen i år. Det ble der-
for en skikkelig nedtur for trond-
hjemmerne på Moan i går. For vår
del kan nok det meste bli en nedtur
etter dette, men vi håper i alle fall å
få være med så lenge at vi kan spil-
le en hjemmekamp – hjemme på
Guldbergaunet, sa en meget godt
fornøyd Kjell Fiske etter gårsda-
gens 2-0 seier over Rosenborg.

TO MÅL: Kristoffer Heggdal
scoret begge målene da Stein-
kjer slo Rosenborg 2-0.

Torjes første TM-gull
LEVANGER: Han har tre NM-
gull tidligere, 16-årige Torje
Bragstad Venseth fra Le-
vanger Judoklubb. To indivi-
duelt og ett lag-gull. Men
Trøndersk Mester har han al-
dri blitt før. Ikke før på hjem-
mebane på lørdag. Da var
han ustoppelig. Ikke en gang
gode svenske konkurrenter
stoppet Levanger-gutten i
dette åpne TM, som også var
sesongens fjerde Norges-
cup-stevne.

Odd Arild Brenne
Sporten@T-A.no

Han er på god vei mot å vinne
Norgescupen i klasse ungdom -
55 kg, Torje Bragstad Venseth.
Inkludert stevnet i Levangerhal-
len på lørdag har han vunnet
alle de fire første NC-stevnene
denne sesongen. Men selv tar
han det ikke for gitt at han vin-
ner Norgescupen:

– I judo kan mye skje. Det er
små marginer som avgjør kam-
pene. Et lite øyeblikks uopp-
merksomhet og du ligger på
matta på ryggen – og motstande-
ren har slått deg på ippon. Men
jeg går for å vinne hver gang jeg
entrer matta, vinne kamper og
stevner. Du må ha den innstil-
lingen, mener Torje.

Trener mye
Femten ganger i uka trener Tor-
je Bragstad Venseth, inklusive
gymtimene på skolen. Han løper
litt terrengløp ved siden av ju-
doen, men det regner han som
fysisk trening for å bli bedre i
judo. Tre ganger i uka trener
han judo, under kyndig ledelse
av blant annet Alf B. Rostad.

– Det er morsomt og inspire-
rende å være med i Levanger
Judoklubb. Etter min mening en
av de aller beste, kanskje til og
med den aller beste, judoklub-
ben i Norge, sier Torje, som øn-
sker å satse videre innenfor ju-
dosporten. Målet er å få delta på
internasjonale stevner, kanskje
ende opp på et eller annet lands-
lag også med tiden. Selv snakker
Torje lite om akkurat det siste.
Han er først og fremst fokusert
på ting som er mye nærmere i
tid. Nye kamper og nye stevner.

Alf B. Rostad, president i
Norges Judoforbund og
leder/trener i Levanger Judo-
klubb, gir Torje Bragstad Ven-
seth følgende skussmål:

– Torje er innbitt og tenker
kvalitet i alt han gjør på trening.
Han har utholdenhet til å fullfø-
re teknikker i kamp, fullføre an-
grepene. På den måte skiller
han seg fra mange andre judou-
tøvere. Han lykkes, selvfølgelig,
ikke alltid – men fortsetter ufor-
trødent å jobbe videre. Han er
på god vei til å bli skikkelig god
teknisk. Det han mangler nå er
litt mer muskulær styrke. Men
det kommer, han trener målbe-
visst. Et typisk trekk ved Torje
er at når de fleste andre har fått
nok etter ei hard treningsøkt, og
jeg spør om det er noen som har
lyst til å gå en kamp før de gir
seg, ja så melder Torje seg alltid,
sier Alf B. Rostad.

4 x Levanger
Det var meget god deltakelse un-

der helgas åpne TM i Levanger.
Hyggelig for driftige arrangører
i Levanger Judoklubb som kun-
ne registrere deltakere fra blant
annet Harstad, Bodø, Førde,
Oslo og Drammen. I tillegg til en
fyldig svensk tropp, med sterke

utøvere fra både Østersund og
Sundsvall.

De svenske utøverne fra Judo
Sundsvall forsynte seg like godt
med hele fem TM-gull. Men Le-
vanger Judoklubb var hakk i
hæl med sine fire. 

For i tillegg til Torje Bragstad
Venseth, ble det også TM-gull til
Kine Meinhardt (ungdom jenter
-57 kg), Håvard Thorsø Johan-
sen (ungdom gutter -60 kg) og
Vidar Lund (junior herrer -66
kg).

IPPONSEIER OG GULL SOM SMAKTE: Torje Bragstad Venseth har festet et solid grep på motstanderen. Tiendeler senere er kampen avgjort til Torjes fordel –
på ippon. Og gullet smakte godt (innfelt).

TM-GULL: Flott innsats og fortjent TM-gull til Håvard Borg-
sø Johansen (t.h.) under lørdagens åpne TM i Levangerhal-
len.

MESTERLIG: Levanger Judoklubbs Vidar Lund (hvit drakt)
gikk opp en vektklasse foran årets TM, likevel gikk han helt
til topps. I semifinalen og finalen mot sterke svenske utøve-
re fikk publikum virkelig se hva som bor i Levanger-gutte.


