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Etter første dag av
futsalmesterskapet i Tønsberg
er det favorittene som har
slått til.

I kvinneklassen, som teller 5
lag, går Trondheim A fra
siere til seier. Lagene spiller
enkel serie og Trondheim A
fikk enkelt revansj mot
fjorårets vinner Bergen.
Trønderne vant 3 - 0, i en
kamp Bergen bare hadde en
eneste målsjanse.

Blant de 13 herrelagene
møtes Oslo A og Oslo oldboys
i den ene seminfinalen
søndag, mens Stavanger
spiller mot Trondheim i den
andre semifinalen. Oslo
oldboys slo Bergen A 4 - 3 i
en spennende kvartfinale, der
det var 3 - 3 etter odinær tid -
og Oslo oldboys fikk sitt
vinnermål bare sekunder før
slutt i ekstraomgangen.

I innledende kamper var den
store overraskelsen at Hamar
klarte uavgjort 1 - 1 mot Oslo
A. Hamar spilte med stor
innsats og fysisk hardt spill
og måtte tåle at to av
spillerne fikk rødt kort.

Mesterskapet avsluttes
søndag 1. februar i
Slagenhallen i Tønsberg. Det

er mye folk på tribunen, men helt sikkert plass til enda flere. Kampene søndag spilles mellom kl
9.45 og kl 14.

Norges Fotballforbunds nye inkluderingsmann, Frank Lidahl, deltok på lagledermøte fredag kveld
og så kampene lørdag. Han har helt sikkert lært mye om døvefotballen, og han mener mye kan
gjøres lokalt for å styrke mulighetene for døve fotballspillere. Men å love at Norge igjen får delta i
internasjonale fotballmesterskap kunne han ikke si noe om, annet enn at Norges Fotballforbund
vil ta en ny runde på hvilke kvalitetskrav som skal stilles for at Norge kan få delta i konkurranse
mot andre døvelandslag. Vi tolker det slik at det norske kvinnelaget ikke får delta i Deaflympics i
Taiwan i september 2009.
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