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Overblik

Boonen vandt
årets tredje sejr
CYKLING. Belgieren Tom Boonen

ser ud til at gå endnu en fornem
sæson i møde.
I går vandt han sæsonsejr nummer tre, da han var hurtigst i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.
Tom Boonen vandt foran Belkinrytterne Moreno Hoﬂand og Sep
Vanmarcke. De tre ryttere var med i
et udbrud på 10 ryttere, som skilte
sig ud med omkring 60 kilometer
til målet i Kuurne.

Teknologisk nytænkning skal
øge den danske medaljehøst
Konference skal øge samarbejdet mellem atleter,
forskere og erhvervsliv – til gavn for både medaljehøst
og firmaernes bundlinje.
eliteidræt

Ritzau

Braithwaite
melder afbud
FODBOLD. Lørdag aften udgik Martin Braithwaite med en skade efter
47 minutters spil af udekampen
mod Nice, og den skade tvinger nu
Toulouse-angriberen til at melde afbud til onsdagens testkamp mod
England.
Landsholdstruppen samles og
træner allerede i aften i London.
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L

ykkes det at matche de rette atleter,
erhvervsfolk og forskere, kan dansk
eliteidræt vinde ﬂere medaljer og
virksomhederne tjene ﬂere penge. Det er
i hvert fald forventningen og formålet med en
konference på Aarhus
Universitet på tirsdag,
der har innovation og
vækst i slipstrømmen
BRIT
af store sportsbegivenTHERKILDSEN
heder på programmet.

Men hvordan matcher man forskernes
viden med elitesportens teknologiske behov og ønsker om nye materialer? Og
hvilke ﬁrmaer kan producere lige netop
det udstyr, der vil bringe danske OL-atleter tættere på medaljerne – og samtidig
skabe vækst og eksport?
Det er nogle af spørgsmålene, som 28
elitesportsforbund diskuterer med bl.a.
forskere og erhvervsliv på konferencen,
som Team Danmark, det eventbaserede
innovationsprogram Evinn på Aarhus
Universitet og it-forum Midtjylland står
bag.
Verdens mest vindende letvægtsroer,
den femdobbelte OL-medaljevinder

Eskild Ebbesen, er en af oplægsholderne,
og han har på en række områder optimeret sin roning med hjælp fra teknologien.
Op til OL i 2012 var der blandt andet en
hviderussisk biomekaniker ude og analysere Ebbesen og hans kolleger i letvægtsﬁreren. Hviderusseren satte udstyr på roerne, der kunne måle, f.eks. hvordan vinklen på åren var, når de satte den i vandet,
hvor hurtigt det gik, og med hvilket tryk.
»Det handler meget om, at vi går og har
en fornemmelse af, hvad der er rigtigt,
men hvis du skal være rigtig, rigtig god,
kan du ikke basere din roning på fornemmelser. Alle de her milimeterpræcise målinger gjorde det nemmere at sætte ord
og billeder på, hvad vi skulle gøre, og det
gav større præcision i, hvad vi skulle rette«, fortæller Eskild Ebbesen.
Den hviderussiske roekspert havde ﬂere forslag til, hvad roerne kunne optimere, og det gav stof til eftertanke, fortæller

Eskild Ebbesen, for der sad roere med tre
olympiske guldmedaljer i båden, og selv
hos dem var der mulighed for at blive
endnu bedre. Og ud over de biomekaniske målinger er der gennem årene også
optimeret på materiellet, bl.a. bådens
hårdhed og dens vandmodstand.
»Du kan ikke bare gøre, som du plejer.
Du er nødt til at tænke nyt og være åben
og afsøge alle muligheder for at udnytte
dit potentiale«, siger Eskild Ebbesen.
Eliteorganisationen Team Danmark
har også identiﬁceret ﬂere områder inden for udvikling og produktion af ny teknologi og materialer, som er særligt relevante for dansk eliteidræt. Bl.a. en cykelhjelm med minimal vindmodstand, gpstracking til sejlere, en fodboldsimulator
samt et analyse-setup til at vurdere atleters biomekaniske egenskaber. Og nu skal
erhvervslivet så involveres i forberedelserne til OL, så de sammen med elitefor-

bundene kan skabe nye produkter, der på
én gang skaber arbejdspladser og øger
Danmarks medaljechancer.
For der skal handling bag ordenene,
hvis dansk eliteidræt skal sikres et forspring i forhold til konkurrenterne. Brobygningen mellem virksomheder, organisationer og forskere er Active Institute,
der er en erhvervsdrivende forening ved
Aarhus Universitet, specialister i, og det er
oplagt at udnytte potentialet, siger prodekan for videnudveksling, J. Michael Hasenkam, Aarhus Universitet.
»Elitesporten har særlige udfordringer,
forskningen på Aarhus Universitet har
den viden, der kan hjælpe virksomhederne med at løse dem, og vi har en vigtig
samarbejdsﬂade i Active Institute, der
kan knytte bånd mellem de forskellige
partnere«, siger J. Michael Hasenkam i en
pressemeddelelse.
brit.therkildsen@pol.dk
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DM-guld
for tredje
år i træk

18-årig vandt
VM-bronze
BUESKYDNING. Compound-skytten

Stephan Hansen vandt bronze ved
indendørs-VM i Nimes i Frankrig.
Danskeren besejrede forhåndsfavoritten Jesse Broadwater fra USA efter en såkaldt ’shoot off’, hvor de to
skytter efter en uafgjort match skyder hver en pil, og den, som er tættest på midten, vinder. Stephan
Hansen, som kun er 18 år, er regerende juniorverdensmester udendørs.

21-årige Jonathan Groth
vandt herresingle ved DM i
bordtennis. Hos kvinderne
vandt Pernille Agerholm.
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bordtennis
ALLAN NIELSEN

Lauge ramt af
alvorlig skade

C

HÅNDBOLD. Rasmus Lauge er dår-

ligt kommet sig over én alvorlig
skade, før en ny er opstået.
Landsholdsspilleren faldt uheldigt midt i 2. halvleg af lørdag aftens bundesligakamp mod Melsungen, og de første meldinger fra
THW Kiels læge går på et overrevet
korsbånd i knæet.
Rasmus Lauge missede EM-turneringen i Danmark i januar, og efter tre måneders skadespause gjorde han først comeback 9. februar.
Og nu er den altså gal igen.
Ritzau
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Sol Campbell
var anfører
for det
engelske
fodboldlandshold i 3 af sine
73 landskampe. Ifølge ham
selv skulle det have været
mange ﬂere. I sin selvbiograﬁ skriver han ifølge
The Times:
»Jeg mener, at hvis jeg var
hvid, ville jeg have været
Englands anfører i mere end
10 år. Så simpelt er det«

700
mål har den 42-årige ishockeylegende Jaromir Jagr nu scoret
i den amerikanske NHL-liga.
Tjekken nåede milepælen, da
han scorede til 2-0 for New
Jersey Devils i 6-1-sejren over
New York Islanders

Udvalgt sport i tv
TV3 Sport1

Håndbold, Cup Winner's Cup (k)
20.00 Viborg-FTC Rail Cargo
Eurosport 2

Fodbold, 2. Bundesliga
20.15 St. Pauli-Union Berlin

Manchester City rejste sig og ﬁk
sin pokalfest på Wembley
Det blev en målfest for
tilrejsende City-fans og
danskere, da Pellegrinis
mandskab hev Liga Cuppokalen hjem efter 3-1-sejr
over Sunderland.
fodbold
JACOB FRIBERG, LONDON

S

å er vi på tur. Flokken tæller 81 fodboldglade danskere, og her står vi
så. Blandt hundreder af fans fra
Manchester City på en græsplæne foran
The Green Man Pub. For enden af vejen
ligger Wembley, hvor City senere skal spille mod Sunderland i Liga Cuppen, også
kaldet Capital One Cup. Men først varmer
Citys fans op på pubben, for klokken er 12,
og der er to timer til kickoff.
Citys lyseblå trøjer, halstørklæder, huer
og hatte præger menneskemængden.
Danskerne står i små cirkler og betragter. Vi bliver lige overraskede, hver gang
en gruppe af fans bryder ud i spontan
sang, som hurtigt bliver gengældt fra andre sider af pubben.

De synger noget med en Lamborghini
og får det til at rime med Pellegrini, ham
træneren. Ingen af os kan tyde det, men
efter den første øl synger vi med på de to
ord.
»I kunne sgu godt have skaffet et sanghæfte«, får rejselederen at vide. »Det kan
være lige meget, når én englænder synger
højere end os alle tilsammen«, svarer han
muntert.
På græsplænen foran pubben er der
rejst et stort telt for de mange tusinde tilrejsende. Fra plænen er der udsigt over
Wembley og den kæmpe hvide bue, der
strækker sig 133 meter op over det massive stadion.
»De første 80 kom klokken otte i morges«, siger Robert, der står bag baren og
skænker fadøl. »Men vi forventer omkring 5.000. Engang var her 400 allerede
klokken syv om morgenen. Englændere
elsker fodbold og øl, så simpelt er det«,
slår han fast.
Vi danskere er nok lidt bagud, selv om
de mest rutinerede tog en snaps i lufthavnen.

Stadion delt i to
Smilet breder sig på Philips ansigt, da vi
træder ind på Wembleys vestlige tribune.
Man kan simpelthen ikke lade være. Gymnasieeleven har vundet turen til Liga Cup-

ﬁnalen i en tipskonkurrence.
»Det er helt vildt. Prøv at se, hvordan
stadionet bare bliver delt i to på midten«,
siger 18-årige Philip Christophersen. Efterhånden som tilskuerne sætter sig på de
90.000 sæder, bliver Wembley farvet i to
mønstre, der deler det lige over på midterlinjen. De rødhvide bolsjefarvede fans
fra Sunderland på den ene side og Citys
lyseblå menneskehav på den anden.
Vi er tilskuere til et klassisk drama med
den lille mod den store. City tager rollen
som favorit med 33 point mere i Premier
League end Sunderland samt en ejer,
Sheik Mansour, der har en bankkonto
spækket med oliepenge, og som har beriget holdet med talenter fra hele verden.

The Wembley Roar
Nu står spillerne på række dernede og lytter til nationalhymnen God Save The Queen. Mon City-spillerne har sidste års FA
Cup-nederlag til Wigan i baghovedet? To
dage efter nederlaget blev Citys tidligere
træner Roberto Mancini fyret. Manuel
Pellegrini, den nye træner, kommer frem
på storskærmen. Det er managerens første chance for at vinde en pokal til klubben. Han fortrækker ikke en mine.
Philip og jeg sidder og snakker om, at
en sejr til Sunderland giver over ni gange
igen hos bookmakerne. Men det er Sun-

HER ER DEN. Manchester Citys
anfører, Vincent Kompany, viser beviset
på sejr i Capital One Cup frem for tilskuerne på Wembley. Foto: Adam Davy/AP
derland nok fuldstændig ligeglade med,
da Fabio Borini efter ti minutters spil
skruer bolden ind forbi City-keeperen.
Flere tusinde munde bryder samtidigt ud
i et kæmpe brøl, der rammer tribunerne
og kastes tilbage i et stort lydinferno. Lyden er overvældende, og vi forstår nu,
hvad briterne mener, når de snakker om
the Wembley roar.
Ti minutter inde i anden halvleg får Citys Yaya Touré bolden uden for feltet.
Først tøver han og spiller bolden tilbage.
Men han får den igen med det samme, og
uden tilløb placerer han roligt bolden ovre i det bageste hjørne. Det bliver vendepunktet for City. Samir Nasri scorer lige efter, og Jésus Navas banker sejren fast med
endnu et mål. Dansende og hoppende
brød City-tilhængerne igen ud i sang:
Sheik Mansour went to Spain in his
Lamborghini
He came back with a manager, Manuel
Pellegrini!
jacob.friberg@pol.dk

Politiken var inviteret til London af
Danske Spil

laus Schou Nielsen på blot 17 år var
den store overraskelse ved årets
danske mesterskaber i bordtennis, der dog endte med både en favoritsejr
og en forbedring af guldrekorden.
I semiﬁnalen var Claus Schou Nielsen
snublende tæt på at besejre den forsvarende mester, Jonathan Groth, i en helt
forrygende bordtenniskamp, der blev
højdepunktet i løbet af de tre dages stævne i Odense.
21-årige Jonathan Groth vandt 4-3 i en
semiﬁnale, hvor Claus Schou Nielsen i afgørende sæt førte 6-1, 8-4 og 9-7, inden
Groth satte trumf på og vandt den sindsoprivende kamp med sætcifrene 11-7, 4-11,
11-5, 5-11, 18-16, 10-12, 11-9.
I ﬁnalen var Jonathan Groth mere overbevisende, da han besejrede sin 45-årige
klubkammerat fra Roskilde, Allan Bentsen, med 4-0 (11-6, 11-7, 12-10, 11-7).
»Der er noget fantastisk ved at vinde en
turnering, hvor man har været praktisk
talt ude af turneringen«, siger Jonathan
Groth i en pressemeddelelse fra Dansk
Bord-Tennis Union.
»Jeg er utrolig glad over at vinde for
tredje gang i træk. Det er stort. Jeg spiller
til daglig i Tyskland. Derfor er det helt fantastisk at komme hjem og vinde titlen i
herresingle. Det betyder meget for mig«,
siger Jonathan Groth.
I herresingle nåede de otte seedede lørdagens kvartﬁnaler, men der præsterede
Claus Schou Nielsen den største overraskelse ved at besejre den tidligere holdeuropamester Finn Tugwell 4-2.
For Allan Bentsen var der tale om den
12. DM-ﬁnale i herresingle, men trods nederlaget lykkedes det bordtennissportens evighedsspiller at forbedre sin danske rekord i titler.
I herredouble vandt Allan Bentsen
nemlig sammen med Claus Schou Nielsen, og dermed har han vundet den række 20 gange med fem forskellige makkere: Jan Harkamp 4, Martin Monrad 8, Finn
Tugwell 6, Kasper Sternberg 1 og Claus
Schou Nielsen 1.
Dermed har Allan Bentsen vundet i alt
49 danske mesterskaber fordelt med 8 i
herresingle, 20 i herredouble, 12 i mixeddouble og 9 for hold.
For Pernille Agerholm var der derimod
tale om den første DM-titel i damesingle,
der ydermere blev til et gyldent hattrick,
da den 22-årige fra Rønde på Djursland
også vandt damedouble for femte år i
træk sammen med Pernille Søndergaard
og mixed double for anden gang sammen med Morten Hyrup Rasmussen.
Pernille Agerholm aﬂøser som dansk
mester i single Mie Skov, der har vundet
de otte foregående år i træk, men ikke stillede op i år.
allan.nielsen@pol.dk

