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Fjell kommune gir 80.000 kroner i støtte til sommerens Zoom 8-VM i seiling. Arkivfoto: Bård Henriksen

80.000 i støtte til seile-VM
Ran Seilforening får et
arrangementtilskudd på
80.000 i forbindelse med
sommerens Zoom 8-VM.
Tilskudd: Komitè for drift i Fjell
kommune vedtok tirsdag å gi et
arrangementtilskudd på 80.000
kroner eller maksimalt 10 prosent av driftsutgiftene til høstens
Zoom 8-VM i seiling.
I perioden 1. til 7. august skal
Ran Seilforening arrangere verdensmesterskap i jolleklassen
Zoom 8.
Høsten 2012 søkte seilforeningen om et tilskudd på til sammen

800.000 kroner til avvikling av
arrangementet og nødvendige
investeringer i anlegget i Anglevik.
Søknaden ble stilet til tilskuddsordningen «andre tilskudd». Fjell kommune konkluderte imidlertid med at et slikt
arrangement i denne størrelsesorden ikke faller inn under denne
ordningen. Det ble bedt om en ny
sak for å kunne vurdere hvordan
kommunen kunne bidra.
Fjell kommune har ikke satt
av egne midler for Zoom 8-VM i
2013, men mener at et VM i Fjell
vil være en svært god markedsføring av kommunen og den lokale

seilesporten.
Tilskuddet blir en ren arrangementsstøtte, og skal ikke gå til
finansiering av permanente tiltak
eller løsninger.
Det forutsettes også at Fjell
kommune blir markedsført som
arrangørsted.
Totalbudsjettet for VM-arrangementet er på drøyt 1,7 millioner kroner, der om lag halvparten
går til avvikling, mens den andre
halvparten skal gå til nødvendige
investeringer i anlegget.
ERIK BENTDAL STØVERUD
erik@vestnytt.no

924 88 664

Nordre Fjell i siget
Spør du meg, så mener jeg Nest
stiller med det beste laget de har
hatt noensinne. Vi hadde en dårlig dag. Nest-Sotra en god. Da
blir forskjellen stor, sier Ågotnes.
Selv om det ble stortap, så
mener Sotra-treneren at det var
mye lærdom å ta med seg.
– Jeg ønsket å teste ut to ting.
Vi lyktes ikke med å prøve å
spille ball mot et godt lag. I tillegg skulle vi forsøke å ligge
kompakt. Det klarte vi delvis.
Jeg er fornøyd med prestasjonen
til de unge spillerne, men misfornøyd med pasningsspillet vårt,
sier Ågotnes.
ERIK BENTDAL STØVERUD
erik@vestnytt.no

Gojko Ivkovic og NestSotra raget definitivt
høyest i naboduellen
mot Sotra SK på torsdag. Nest var nærmere
tosifret enn Sotra var
utligning. Alle foto:
Erik Bentdal Støverud

924 88 664

Erik Jacobsen
(t.v.) og Erik
Semb scoret
hvert sitt mål da
Nordre Fjell vant
4-0 over Sund
SK i torsdagens
treningskamp.
Arkivfoto: Erik
Bentdal Støverud

Det var ikke bare Sotra
SK og Nest-Sotra som
målte krefter på torsdag.
På Skogsvåg Stadion vant
Nordre Fjell 4-0 over
Sund SK.
Sund SK og Nordre
Fjell har byttet plass i divisjonssystemet foran årets sesong. Torsdag kveld møttes lagene til treningskamp. Det ferske 4. divisjonslaget Nordre Fjell var vassere enn 5. divisjonslaget Sund
SK og vant 4-0.
– Vi fikk trent på defensiv
struktur og hadde god kontroll
bakover gjennom hele kampen.
Det var en vel gjennomført treningskamp fra vår side, sier Nordre Fjells lagleder Dan-Stian
Langeland.
Nordre Fjell startet forrykende
med flere gode angrep de første
20 minuttene.
Fotball:

Tim Nilsen holder koken. Torsdag scoret han sitt syvende og åttende
mål på syv treningskamper i Nest-drakt.

Magnus Hiim satte inn 1-0 for
gjestene etter syv minutters spill.
Like etterpå økte Erik Jacobsen
til 2-0.
– Begge scoringene kom etter
gode angrep med klikk-klakkspill, sier Langeland.
Sund kom mer med i kampen
utover i omgangen, men klarte
ikke å omsette sjansene i scoringer. Nordre Fjell kunne dermed
ta med seg 2-0-ledelsen i garderoben ved halvtid.
I den andre omgangen dabbet
tempoet litt av.
– Det var mye vilje hos begge
lag. Både vi og Sund forsøkte å
spille fin fotball med høyt tempo,
men det var en del slitne bein
etter mye trening i vinter, sier
Langeland.
Erik Semb tegnet seg på scoringslisten i det 54. minutt etter
et innlegg fra kant.
Rett før slutt avsluttet Sindre
Lie kvelden med en fin enkelt-

mannsprestasjon der han løp fra
backen og plasserte ballen kaldt
nede ved stolpen utagbart for
keeper fra cirka 14 meters hold.
ERIK BENTDAL STØVERUD
erik@vestnytt.no

924 88 664

volleyball
2.divisjon menn
Trio - Sotra
Matre - Sotra
BSI 2
Matre
Sotra
Rossvoll 2
NHHI
Trio

3-0
3-0
8
9
10
8
9
10

8
6
5
4
3
1

3.divisjon kvinner avd.A
Trio 2 - Sotra
Skånevik - Sotra
Trio 2
Sotra
Bryggen
Fotlandsvåg
Skånevik
Hordvik

10
10
10
10
10
10

0 24-2 16
3 20-15 12
5 17-19 10
4 18-17 8
6 13-19 6
9 7-27 2
3-1
2-3

8 2 26-9 16
8 2 26-13 16
5 5 20-21 10
5 5 18-20 10
4 6 17-21 8
0 10 7-30 0

