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tirsdag 4. juni 2019

Spektakulær
Paradis-blemme

■■Fana er ikke til å kjenne igjen

Hålandusjonen fo
FOTBALL: Det er blitt gøy å se
Fana igjen.
Av Roy Ellingsen

roy@fanaposten.no

IKKE FORNØYD: – Det er ikke slik at jeg jubler over dette, sier Christopher Sæbø. Foto:
Roy Ellingsen

FOTBALL: Paradis satser i 7.
divisjon. Tremålstap for Tyssedal var ikke med i beregningen.
Av Roy Ellingsen

roy@fanaposten.no

Paradis – Tyssedal 1-4: Med
tidligere
toppspillere
som
Christopher Sæbø og Håvard
Sjursæther på laget skal dette
egentlig ikke være mulig. Men i
fotball går det meste.
Paradis har så langt feid all
motstand til side i 7. divisjon,
men på himmelspretten var
ikke Paradis akkurat i paradis.
Det begynte med at Tyssedal
fikk gå i mistenkt offsideposisjon. Keeper Sæbø kom ut og
avverget den første avslutningen.
– Jeg fikk den på kneet, så
spratt den tilbake på ham og i
kneet mitt igjen. En absurd situasjon. Kan ikke huske å ha vært
med på den før, sier Sæbø.

Men det var i den andre enden
kampen ble tapt. Paradis hadde
minst 20 kvalifiserte målsjanser
og en rekke stolpetreffer. Men
det ble med den ene reduseringen til 1-3 fra Joakim Melingen
en halvtime før slutt.
– Vi får bare børste av oss
dette og komme tilbake. Det var
foran mål vi tapte denne, ikke at
jeg er fornøyd med egen prestasjon heller, sier Sæbø.
Søndag ”slo de tilbake” med
walkover-seier over Stand-Ulv.
Ellers i lokalfotballen ble det
viktige seirer i 4. divisjon for
Smørås, Bjarg og Gneist, over
henholdsvis Vestsiden (3-2),
FKF 2 (x-x) og Osterøy (5-1). I 7.
divisjon tapte Søreide hjemme
for Austevoll 2 (1-3).
På damesiden vant Gneist
3-0 over Krabbetor, mens Bønes-jentene slo Bjarg 2-0. Smørås fikk seg en fin 7-0-seier over
Sædalen/Kringlebotn/Kalandseid.

Bøe under EM-kravet

TILBAKE: Filip Bøe leverte på Bislett.
FRIIDRETT: Forholdene

var
ikke ideelle under helgens
Framo-leker, men på Østlandet klarte Filip Bøe fra Fana
kravet til U20-EM.
Av Roy Ellingsen

roy@fanaposten.no

21,61 i Tjalvelekene på Bislett ga
andreplass, men også en tid under EM-kravet. Nå gjelder det å
fortsette å løpe fort, for å trygge
uttaket. Pål Haugen Lillefosse
(stav) har fra før klart kravet.
Andreas Dixon (400m), Vetle
Raa Ellingsen (høyde), Per Bucher-Johannessen, Sondre Vie
Ytrearne og Carl Erik Landsvik



(alle tresteg) jakter kravene på
sine øvelser.
Nå jakter de alle på de gode
forholdene.
– Vetle drar til høydegallaen i Vik i Sogn lørdag, før alle
hopperne møtes på Fagernes
søndag. Neste helg er det både
Tyrvinglekene i Bærum og festival i Strandebarm, sier Anita
Bolstad Raa, daglig leder i Fana
Friidrett.
Bucher har fra før klart kravet
til europeisk ungdoms-OL, men
der har hver nasjon kun én deltaker. Emma Abotnes (200m)
og Hannah Steffensen (lengde/
tresteg) tar også sikte på det.

Fana – Djerv 1919 1-0: Det ble
spilt større kamper enn Fana –
Djerv 1919 på lørdag. En mesterligafinale i Madrid, for eksempel.
Men der kampen mellom to av
Englands største klubber for nøytrale tilskuere var et gjesp, var
kampen på Nesttun full av hendelser, angrep, spill og motspill,
innlegg, sjanser og stolpetreffer.
Kampen kunne lett han endt
0-0, scoringen kom to minutter før
slutt og var et resultat av vilje mer
enn finspill, men i det store bildet
er Fana anno 2019 blitt en klubb
å regne med. Viktigst av alt: De
spiller en fotball som er verdt å se
på, en fotball som utfordrer og utvikler spillerne og en fotball som
handler om å vinne – i motsetning
til å ikke tape.

Motstand med respekt

Lørdag kom serieleder Djerv 1919
til Nesttun. Det kunne ingen se.
Ikke bare hadde de kledd seg ut
som lokalrival Haugar – i blå trøyer og hvite bukser – de virket også
som et lag livredd for å tape.
Kanskje er det nettopp der Ørjan Hålands største uttelling som
Fana-trener så langt ligger. Han
tvinger motstanderen til å ta hensyn til dem, ikke motsatt. Djerv
1919 var en hårsbredd og et elendig bytte unna å komme herfra
med poeng. Men det hadde uansett ikke forkludret det store bildet. Fana IL Fotballs herrelag er
per 2019 Bergens mest underholdende lag.
Etter noen overgangsvindu med
mildt sagt varierende uttelling, har
Fana truffet på alt foran 2019-sesongen. Martin Hummervoll er en
målsnik, som lukter sjanser. Herman Stang Stakset får alle venstrebackene på dette nivået til å rygge.
Vebjørn Høynes er en bie de andre
bare ikke får føyset vekk. Anders
Sørevik er seriens beste midtbanemaestro og Mats Walberg er
den forsvarssjefen han skal være.
Lørdag var det, ikke overraskende,
akkurat ham som skrenset ballen i
mål fra kort hold.
Da hadde Fana truffet treverket
tre ganger. Seieren var knapp, men
den var på ingen måte ufortjent.

Utvikling

Men Fana-fremgangen handler
ikke bare om gode forsterkninger. Også spillerne som har vært
her lenge har tatt steg. Fabian Rimestad er blitt en offensiv trussel
igjen fra venstrebacken. Anders
Moe Lund, som i fjor så mer ut
som han hadde fotballfremtiden
på Paradisbanen, er plutselig en
nøkkelspiller. Juniorlandslagets
Lars Christian Moldestad får en
mer og mer toneangivende rolle.
Lørdag var veteran Joachim Dankertsen også i full vigør, denne
gang som venstreback.
Det er ingen sak å spille på et lag
i medgang. Alt blir mye lettere da,
og ofte er det vanskelig å si akku-

YES!: Sebastian Pettersen synes åpenbart det er gøy å spille for Fana. Men det er for tiden gøy å se dem o

rat hva det er som gjør det. Men i
hålandusjonen som pågår på Nesttun er det logisk å peke på treneren. Hans enorme engasjement for
det offensive spillet har åpenbart
smittet over på spillerne.
– Dette var en kamp Fana hadde
tapt i fjor, sa Mats Walberg etter
sitt seiersmål. Han har antakelig
rett i det. Han var til og med som
Lysekloster-spiller sterkt delaktig i
å påføre dem et slikt tap i fjor.
For øyeblikket er Fana den
eneste klubben som truer rogalandsdominansen i 3. divisjon. De
kommer nok til å gå på en mine eller to utover i sesongen, men med
den positiviteten som nå preger
laget er det vanskelig å se for seg at
det skal knekke dem.
Til helgen kommer det absolutte
bunnlaget Valdres til Nesttun. Så
venter Vestfossen på bortebane.
Sogndal 2 på Nesttun 22. juni er
siste kamp før ferien. Med normal
uttelling i disse kampene kan Fana
faktisk lede serien til sommeren.
Det hadde ingen, ikke engang
Fana selv, trodd da de satset på

uprøvde Håland i vinter.

Anerkjennende nikk

Helt fra start av har Håland snakket om at fotball skal være gøy.
Han vil spille offensiv fotball. ”Det
spiller ingen rolle om det sitter én
person på tribunen, bare han eller
hun koser seg”, har han sagt, så
mange ganger at vi tror ham.
Lørdag nikket rekken med Lilletvedter, Brekker og Dyngelander
på tribunen anerkjennende, også
før den utløsende scoringen på
slutten.
Før toppfotballen ble helkommersialisert sa Liverpools styreformann: ”Denne klubben handler
om å vinne ting og være en kilde
til stolthet for sine supportere.
Den har ingen annen funksjon.”
Per juni 2019 er Fana IL Fotball
et lag å være stolt av. Det er slett
ikke verst.

