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Rotet vekk seieren
Junkeren så ut til å ha kontroll
borte mot Fløya, men mistet
ledelsen to ganger.
Truls Naas

rtruls.naas@an.no
476 78 883

Bodø: Junkeren ledet med to mål tidlig i andreomgang, men ble hentet inn
av Tromsølaget. Bodølaget slapp inn
tre mål etter dødball. Ivar Unhjem fortsatte der han slapp og noterte seg for to

scoringer. Dermed står han med 22 seriemål i år, og jakter toppscorertittelen.
Martin Pedersen sendte Junkeren
opp i en 2–0 ledelse, men Fløya svarte
umiddelbart. Tre minutter etter Pedersen doblet for Bodølaget scoret Scott
Fitzgerald før Andreas Arntzen utlignet
for hjemmelaget. Unhjem sendte gjestene i ledelsen, etter en tvilsom offside.
Nevnte Arntzen utlignet fire minutter
før slutt og fastsatte resultatet til 3–3.
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Scoret to: Ivar Unhjem noterte seg for to
scoringer, men det var ikke nok til seier. Foto: Arkiv

Tips oss!

75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland om
små og store saker som
du mener vi bør skrive
om. Månedens beste tips
honoreres med 2.000
kroner. Alle tips som
benyttes honoreres med
flaxlodd. Du kan også
sende tips på sms med
kode ANtips til 2005.
Del din video med
Avisa Nordlands lesere
på an.no/video
Vi følger nyhetsbildet
24 timer i døgnet 7 dager
i uka på vår nettside an.no

Bare nesten: Monika Hunstad og Innstranda fikk det bare nesten til borte mot Fortuna søndag ettermiddag. Jentene fra Bodø tapte
Foto: Anja Monsvoll Eilertsen
kampen 2–0. Håpet for opprykket er ikke over. Først må Snøgg slå Fortuna.

Innstranda tapte i Ålesund

Håpet er ikke ute

Innstranda-jentene
ble litt for små i opprykkskampen mot
Fortuna FK.

Barkley reddet
Chelsea-poeng

Truls Naas

Manchester United så ut til å ta
en sterk borteseier mot
Chelsea, men seieren røk fem
minutter på overtid da Ross
Barkley utlignet til 2-2 på
Stamford Bridge.
Dommer Mike Dean la til seks
minutter i lørdagens tidligkamp mellom Chelsea og
Manchester United. Da ledet
United 2-1, noe de gjorde helt
til det gjensto 30 sekunder av
overtiden. Da tuppet Ross
Barkley ballen i mål og sørget
for at de blåkledde fortsatt er
ubeseiret i årets Premier
(NTB)
League.

Ålesund: Førstelaget til Innstranda kvinner tapte 2–0 borte
mot Fortuna. Men det er fremdeles muligheter for opprykk.
Dersom Snøgg fra Notodden
slår Fortuna i neste kamp, skal
de opp til Bodø for å møte de
grønnkledde. Men om Fortuna
vinner den kampen, vil laget
fra Ålesund ha sikret seg spill i
1. divisjon neste år.

Truls.naas@an.no
476 78 883

Skuffet trener
Trener Ketil Jensen og resten av
laget var naturligvis skuffet etter kampen.
– Vi spilte en god kamp, og la
ned en god jobb, sa han etter
kampen.
De grønnkledde ble snytt for
et soleklart straffespark etter
drøye 60. minutter, på stillingen 1–0. Marthe Hansen ble felt

innenfor boksen, men dommer
Torgeir Halsen dømte spillet videre. Jensen er ikke i tvil om at
Halsen skulle dømt.
– Det er rart at han ikke dømmer. Jeg tror det ville endret
kampen, mener han.
Innstranda møtte også Fortuna i opprykkskamp i fjor. Da
vant Ålesund-laget hele 5–0.
Jensen mener laget har tatt steg
de siste året.
– Vi er mye bedre i år enn i
fjor, og det så vi mot Fortuna
også. Det er synd vi ikke klarte å
sette sjansene våre, lød det fra
treneren.

Det er rart han
ikke dømmer
straffe.

"

Ketil Jensen
Innstranda-trener

Jevnspilt
Det var hjemmelaget som fikk
best start på kampen, og allerede etter fire minutter fikk Ålesund-laget en stor sjanse. Innstrandas keeper var med på no-

Spilte: Kaptein Elza Vukovic og Monika Hunstad spilte hele kampen
mot Fortuna i Ålesund.
tene og var pent nede og fikk
sparket ballen ut til hjørnespark.
Men kort tid senere kom
kampens første scoring. Fortuna spilte seg fri på kant og fikk
slått et godt innlegg. Første forsøk havnet i stolpen, men på
returen var hjemmelagets Nora
Ferstad på alerten, og satte inn
1–0.
Innstranda kom mer og mer

inn i kampen, men klarte ikke å
få til de store sjansene før pause. I andreomgang var det
hjemmelaget som kom til de
største sjansene, men Innstranda hadde også mulighetene til å
score.
– Vi prøvde å sette sjansene
litt for tidlig. Vi burde avventet
litt, og så kontrollert skuddene,
sa Jensen etter kampen.

