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Lyngdals damelag hadde 
før kampen mot Vindbjart
søndag ikke sluppet inn et
eneste mål. Den statistikken
røk imidlertid i Vennesla,
men det gjorde ingenting.

Av Lars Erik Larsen

Lyngdals damelag har denne se-
songen kjørt på fra første sekund og
vist at de er det beste laget i deres 3.
divisjonsavdeling. 

Det er 42-0 i målforskjell etter fire
kamper et meget godt bevis på, men
på søndag, i sesongens femte kamp
kom det første baklengsmålet for
lyngdølene. 
For da det suverene damelaget

møtte Vindbjart måtte keeper Ma-
deleine Ek hente ballen ut av eget
mål både en og to ganger. Men det
gjorde ingen verdens ting, for rød-
trøyene hadde likevel full kontroll
og vant til slutt kampen 2-5. 
– Vi hvilte seks spillere grunnet

en NM-kamp for J16, men vi hadde
full kontroll likevel, sier hjelpetre-
ner Anders Birkeland.

Dermed står laget med fem seire
av fem mulige, og det skal nærmest
et mirakel til for at noen skal kunne
vippe Lyngdal-damene av tabelltop-
pen, hvis de fortsetter å prestere på
samme nivå vel å merke. 
– Jeg føler meg trygg på at vi klarer

det, sier Birkeland, som gleder seg
over å ha Maren Øydna tilbake i
Lyngdal (hentet inn på lån fra
Sarpsborg 08).
– Jeg er veldig glad og fornøyd

med det. Hun spiller egentlig i 1. di-
visjon, så det ser jeg på som en stor
forsterkning for oss, påpeker An-
ders Birkeland.

Lyngdal-damenes femte strake seier 

Grusbanen på
Svennevik i
Lyngdal har
eksistert i ett 
år og allerede nå
vil Sykleklubben
Lyngdal og
omegn ha 
større bane.

Av Thomas Grønvold

– Vi har hatt banen i ett år og
vi har sett aktiviteten i for-
hold til klubb og velforening
at den blir brukt mye og vi
ønsker å utnytte det, slik at
vi kan rekruttere flere til
klubben og som et spontant
anlegg for andre. I fjor syklet
barn helt fra Rom og ned hit
for å sykle rundt på banen,
sier leder i Sykleklubben
Lyngdal og omegn, Jan-Ei-
nar Sævik.
Det sykkelklubben trenger

er grus for å gjøre banen bre-
dere, lengre og doserte sving-
ene høyere. Sykkelklubben
har anslått at de trenger
grus for 50.000 kroner for å få
banen slik de ønsker. 25 lass
med grus har de et ønske om
å få. 
– Hvis vi skulle få mer enn

50.000 kroner så vil det gå for-
tere, for da kan vi leie inn
gravemaskin som får lagt
grusen ut. Men får vi 50.000
kroner så er vi superfornøyd.
Da blir det dugnad med tril-
lebår, sier Sævik.

Har fått støtte
Han har vært i kontakt

med kulturkontoret i Lyng-
dal, for å få informasjon om
hva som er mulig å få av of-
fentlige midler, men penger
har de allerede fått til grus-
banen. 
Nullvisjonen i Lister me-

ner banen kan være med på å
øke trafikksikkerheten.
– Vi har støttet prosjektet

med noen tusen kroner. Det
er tre gode årsaker med pro-

sjektet, mener vi: Du har fol-
kehelseaspektet med akti-
vitet, bevegelse og trim. For
det andre blir denne form for
«offroad»-sykling gjort på
denne grusbanen. Da får vi
flyttet syklistene vekk fra

fortau og på kryss og tvers av
veigrøfter. Og så handler det
om at barn, ungdom og voks-
ne blir bedre teknisk til å be-
handle sykkelen sin. Er du
bedre teknisk så blir du tryg-
gere i trafikken, sier Torstein

Salvesen i Nullvisjonen i Lis-
ter.
– I forhold til nærmiljøet så

er det rundt 50 barn som bru-
ker banen. Da er det alt fra
dem som bruker trehjulssyk-
kel og videre oppover. I klub-

Ønsker større  
� Sykkelklubben vil utvide på Svennevik     

Vindbjart-Lyngdal (1-3) 
3.divisjon, damer
Moseidmoen
Mål: 0-1 Ida Katrin Alver (2), 0-2 Iselin 
Johansen (35), 0-3 Kristine Hanssen (42), 
1-3 (45),1-4 Maren Øydna (58), 2-4 (60), 
2-5 Connie Fredbo (64).
Lyngdal: Madeleine Ek, Kristin Øydna, Christi-
na Tønnessen, Kamilla Aabel, Vilde Eidem,
Kristine Hanssen, Maren Øydna, Ida Katrin 
Alver, Maren Njerve, Iselin Johansen og Janne
Kvalsund. Innbyttere: Connie Fredbo, Amalie
Birkeland, Rebekka Jakobsen.

AKTA

3. divisjon, menn
Frøyland-Vigør 2-0
Flekkefjord-Eiger 0-0
Lyngdal-Staal Jørpeland 1-2
MK-Donn 1-0

Staal Jørpeland 5 4 1 0 10-  4 13
Jerv 5 3 2 0 14-  3 11
Sandnes Ulf 2 5 3 0 2 16-  7   9
Lyngdal 6 3 0 3 13-12   9
Frøyland 6 3 0 3 10-11   9
Eiger 6 2 2 2   6-  7   8
Klepp 5 2 1 2   5-  4   7
Bryne 2 4 2 1 1   6-  7   7
Start 2 4 2 0 2   7-10   6
Vigør 5 2 0 3   6-10   6
MK 4 1 2 1   1-  3   5
Donn 5 1 0 4   6-  9   3
Flekkefjord 6 0 1 5   2-15   1

5. divisjon, menn
MK 2-Tobienborg 1-5
Kvinesdal-Start 3 2-6

Tobienborg 5 5 0 0 22-  5 15
Start 3 5 4 1 0 20-  8 13
FIL 4 3 0 1 15-  6   9
Lyngdal 2 3 2 1 0   5-  0   7
Hægebostad 3 1 1 1   5-  5   4
Flekkefjord 2 2 0 2 0   3-  3   2
MK 2 4 0 2 2   5-13   2
Giv Akt 4 0 1 3   2-  9   1
Kvinesdal 4 0 1 3   6-17   1
Søgne 2 4 0 1 3   6-19   1
Gimletroll 2 0 0 2   2-  6   0

3. divisjon, damer
MK-Vindbjart 5-0
Søgne-Lyngdal 0-4
Torridal-Kvinesdal 0-3

Lyngdal 4 4 0 0 42-  0 12
MK 4 3 0 1 10-  8   9
Kvinesdal 4 2 0 2   9-25   6
Vindbjart 4 1 1 2 12-15   4
Torridal 5 1 1 3   6-24   4
Søgne 5 1 0 4 11-18   3

Satt på benken 
Verken Christian Tveit eller kee-
per Terje Reinertsen var på ba-
nen da Start ble ydmyket av serie-
leder Strømsgodset i eliteserien i
fotball på Sør Arena i går. Start
tapte hele 0-6, og er nå farlig langt
nede på tabellen. De to Farsund-
mennene fulgte kampen fra
Starts reservebenk, som ubenyt-
tede innbyttere.

Spilte hele 
kampen 
Stefan Strandberg fra Lyngdal
spilte hele kampen for Rosenborg
da trønderne tok imot Molde på
Lerkendal i går kveld. Lyngdølen
Zlatko Tripic satt på benken for
moldenserne. Kampen endte 0-0.

FOTBALLTABELLER
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ben bruker vi banen for barn
fra seks år og oppover, men
også seniorer bruker den. Vi
kjører forskjellige øvelser, som
vi kaller frisykling, på tid eller
som fellesstart, og da kommer
en del av elementene i forhold
til trafikksikkerhet og det å for-

holde seg til andre. Samtidig er
dette et lekeanlegg som skaper
god helse, mener Sævik.
Han håper at en videre utvik-

ling av grusbanen skal føre til
økt rekruttering for sykkel-
klubben.
– Jeg har tatt en del telefoner

for å høre hvordan vi kan legge
til rette for å øke sykkelakti-
viteten. En fellesnevner hos
alle er at de har en form for syk-
kelanlegg. Både i forhold til
sykkelinteresse og rekruttering
og som et spontant lekeanlegg
som alle kan bruke, sier han.

 sykkelbane 
    � Trenger grus for 50.000 kroner

Dette er saken

Sykleklubben Lyngdal og
omegn ønsker større syk-
kelbane ved Svennevik i
Lyngdal.

Grusbanen har vært der i
ett år og på grunn av mye
aktivitet ønsker klubben å
gjøre banen større.

Klubben trenger 50.000
kroner for å dekke 25
lass med grus for å få 
banen som man ønsker.

AKTA

       

      

           

 

    

 

Gjelder over 200 merkede varer. Vi tar forbehold om 
 eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. 
Kun for private husholdninger. 
Prisene gjelder 13.05-11.08.2013.

 Sørlandschips 
havsalt 
 Sørlandschips, 
200 g, 109,50/kg 2190

Rimi lanserer Norske 
Sommer  gleder! Jo fl ere du 
kjøper, desto større blir 
rabatten; fra én 
Sommerglede og 1% rabatt 
og helt opp til 50 
Sommergleder og 50% 
rabatt på alle de  merkede 

varene. 

Rimi lanserer Norske 
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For hver vare du 
kjøper, øker 

 rabatten med 1%

For hver vare du 
kjøper, øker 

 rabatten med 1%

Sørlandschips 

Gourmetburger
Gilde, m/havsalt &
timian, 260 g,
153,46/kg
 
 

3990Gourmetburger 39

 Fersk laksefi let 
 Enghav, 2 x 125 g, 
127,60/kg 3290 Fersk laksefi let 32

Nullvisjonen i Lister, med
Torstein Salvesen (til ven-
stre) er med og sponser slik at
grusbanen på Svennevik kan
bli større. Jan-Einar Sævik i
Sykleklubben Lyngdal og
omegn peker og viser hva de
har tenkt å gjøre.

Banen blir
ofte brukt
både av 
sykkelklub-
ben og barn i
nærmiljøet.


