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Mohamed Elyounoussi le-
verte en meget god time i 
debuten for sin nye klubb 
Celtic og bidro til 1-0-sei-
er borte mot Hamilton 
Academical lørdag.
OSLO: En svært så spillesugen 
«Moi» Elyounoussi brukte kun 

fire minutter på å bemerke seg 
for sin skotske klubb da han 
fant hurtigtoget James Forrest 
med en presis pasning mot før-
ste stolpe. Skotten gjorde ingen 
feil alene med keeper og sørget 
for en oppskriftsmessig 1-0-le-
delse til serielederen.

Med drakt nummer 27 var 
Moi involvert i det meste Celtic 
foretok seg offensivt, men en 

solid Hamilton-mur bestående 
av blant annet sønnen til Jan 
Åge Fjørtoft, Markus Fjørtoft, 
gjorde det vanskelig.

Like før pause forsøkte Moi å 
finne spissen Odsonne Édou-
ard på et fint løp bak Hamilton 
sitt forsvar, men franskmannen 
ble effektivt stoppet av Fjørtoft 
som dro ham ned. Dermed 
mottok 25-åringen gult kort.

Etter å ha forsvunnet mer og 
mer ut av kampen i andre om-
gang ble Elyounoussi byttet ut 
etter 66 minutter.

Kampens eneste målscorer 
Forrest traff godt med et skudd 
innenfor sekstenmeteren i åp-
ningen, men en fantomredning 
fra Owain Williams gjorde at 
det kun ble med det ene målet 
på New Douglas Park.   NTB

Elyounoussi debuterte med «assist» til Celtics seiersmål

CELTIC-DEBUTERTE: Mohamed 
Elyounoussi.  FOTO: SCANPIX

(Fortuna - Molde 3-1) MFK 
fikk juling av Fortuna, men 
kan uansett gjøre siste 
seriekamp til en ren finale 
mot KIL/Hemne.
MOLDE: MFKs damelag slapp 
Fortuna forbi på tabellen etter 
tapet i Ålesund lørdag.

– Vi var ikke gode nok i dag, 
så dette resultatet var greit. Vi 
må bare erkjenne at vi tapte for 
et robust lag som var bedre enn 
oss i denne kampen. Fortuna 
har mer løpskraft og duellkraft, 
mer rutine og erfaring. Etter at 
vi mistet en del etablerte spil-
lere i sommer har vi et veldig 
ungt mannskap, fastslår trener 
Morten Kristiansen.

Kan bli finale i siste serierunde
Han ser likevel gode muligheter 
for å vinne 2. divisjon.

– Vi vare gode i perioder i 
dag, også. Etter reduseringa til 
1-2 var det spennende, men vi 
slapp inn det tredje målet for 
tidlig da vi prøvde å utligne. Ett 
poeng ville vært gull verdt for 
oss i dag, men vi kan fortsatt ta 
Fortuna på egen hånd siden vi 
har en kamp mindre spilt. Det 
står mellom tre lag, og alt kan 
skje. Hvis vi vinner mot Trond-
heims-Ørn 2 og Nardo, får vi 
trolig en ren seriefinale hjem-
me mot KIL/Hemne i siste run-
de, sier Kristiansen.

Tett i toppen
Fortuna scoret etter 17 og 33 
minutters spill i første omgang. 
Anne Marte Halset satte inn 
Moldes mål etter 62 minutter 

etter pasning fra Live Fjørtoft 
Aak, men bare fire minutter 
seinere avgjorde hjemmelaget 
kampen med sin tredje scoring. 
Baklengsmålene kom etter en 
kontring, en corner som gikk 
rett i mål og etter et innlegg der 
MFK mistet markeringene.

MFK fikk en stor dobbeltsjanse 
rett før slutt, men Halsets skudd ble 
blokkert og Malin Bergset satte re-
turen utenfor.

KIL/Hemne leder med 32 po-
eng på 13 kamper. Molde står 
med 29 poeng på like mange 
kamper. KIL/Hemne har 28 
plussmål, Molde har 27. Fortu-
na ligger på andreplass med 31 
poeng etter sine 14 kamper.

Viktig Træff-seier
Træff-damene vant sin kamp 
mot bunnlaget Sunndal lørdag 
og tok et langt steg mot trygg 
plass på 2. divisjonstabellen.

Hjemmelaget tok ledelsen et-
ter fem minutter, men Christi-
ne Holtborg utlignet rett før 
pause. To minutter på overtid i 
andre omgang scoret Alida 
Hagset seiersmålet på straffe.

Træff ligger på sjuendeplass 
av de ni lagene i divisjonen 
med ti poeng på 13 kamper. 
Nardo på nest sisteplass har 
fire poeng etter 12 kamper. 
Jumbo Sunndal ligger på ned-
rykksplassen med tre poeng 
etter 14 kamper.

Træff møter topplagene For-
tuna og Trondheims-Ørn 2 i 
sine gjenstående kamper. Der-
med var det ekstra viktig å sikre 
de tre poengene mot Sunndal.  

TROND HUSTAD
trond.hustad@r-b.no

Tapte toppkampen, men 
kan likevel bli seriemester 

MOLDES MÅLSCORER: Anne Marte Halset reduserte for MFK, men 
det hjalp ikke mot Fortuna.  FOTO: JAN H. INDBJØR

 •185 hardhauser trosset forholdene og fullførte toppløpet i Torvikbukt

Tidenes dårligste vær skapte gjørmefest

ulikt å ta turen i regnværet 
over løpets tre første topper. 
Det gjorde Molde-jenta 
sammen med pappa. 

På tur med pappa
– Det er gøy sjøl om det er 
mye gjørme. Jeg har ramlet 
mange ganger. Det å rulle ned 
bakkene er artig. Jeg var med 
også i fjor, sier Signe.

Daniel Kvalvik har vært med 
og arrangert løpet alle gange-
ne siden starten i 2004, men 
aldri før har været dagene før 
gjort arrangementet så kre-
vende som i år.  

– Fjorårets vær er det beste 
vi har hatt. Årets er det verste. 
Det har regnet så intenst de 
siste dagene at deltakerne fikk 
beskjed om å være ekstra for-

siktige. Aldri før har vi hatt et 
så sterkt startfelt som i år, for-
teller Daniel Kvalvik. 

De krevende forholdene 
gjør at løyperekordene til Ola 
Hovdenak fra 2011 og Johanna 
Åstrøms bestetid fra i fjor fort-
satt gjelder. 

HUGO TINGVOLL
sport@r-b.no

21,8 KILOMETER: Etter dager med intenst regn ga nedbøren seg samtidig som aktivfeltet ble sendt 
av gårde. Sebastian Krogvik tok ledelsen tidlig og vant løpet.  FOTO: HUGO TINGVOLL


