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Alta IF har bestemt seg for å
satse på bosnieren Faris
Efendic (26) på keeperplass. 

Det betyr at den vel to meter høye
estlenderen Kert Kütt (29) ikke blir
Alta-spiller. 

– Begge keeperne er veldig gode,
men vi vurderte Faris som det
beste alternativet. Forskjellen var
ikke stor, men blant annet god
kommunikasjon med forsvaret
ble utslagsgivende, sier sportssjef

i Alta IF Rune Berger.  
Efendic (bildet) voktet målet da

Alta IF mandag slo Lyn 2-0 i en tre-
ningskamp på Telenor arena og
reddet blant annet et straffespark
på stillingen 0-0. 

Bosnieren er allerede på plass i
Alta og i går formiddag besøkte
han Alta Lensmannskontor sam-
men med Berger for å levere søk-
naden om arbeidstillatelse. 

– Vi anser ikke arbeidstillatelse
som noe problem, sier Berger. 

Valget falt på Faris

– Jeg hoppet i taket da jeg
fikk beskjed om at jeg var
tatt ut, sier scootercros-
skjører Kato Kjellmann. 

Etter at en skulderskade holdt Kato
Kjellmann (19) borte fra scooter-
crossen i nesten tre år kom han til-
bake denne sesongen. Og kjøring-
en har vært så bra i debutsesongen
i pro open at han premieres med en
VM-plass. 

– VM var målet, men jeg ble skik-
kelig glad da søsteren min ringte
meg og ba meg sjekke meldingene
på telefonen. Hun hadde tydelig
fått samme melding som meg, for-

teller han. 
Han er en av seks norske kjørere

som blir sendt til VM i svenske
Målå 26.-27. mars. Jostein Biti fra
Kautokeino var forhåndskvalifi-
sert, mens Magnus Lindbäck, Laks-
elv, Ståle Eggen, Tydal, Kristoffer
Holm, Nordreisa og Mats Tamnes,
Brekken fikk samme beskjed som
Kjellmann i går. 

– Nå er målet å vise at jeg har noe
der å gjøre, sier Kjellmann. 

Til nordisk
Juniorene og damene skal kjøre
nordisk mesterskap i Voukatti i
Finland 20. februar. Altas Isabell
Moland og Kautokeinos Elle Gaup
er plukket ut blant de seks damene.
I juniorklassen skal blant annet
Glenn Henry Isaksen fra Alta og

Kautokeino-kjørerne Martin Buljo
og Leif Isak Pulk forsvare de norske
fargene. 

– Tror kanskje jeg skal sette meg
et mål om å bli blant de fem beste,
sier Isaksen som tidligere har for-
talt at plasseringsmål er vanskelig
å sette siden man ikke kjenner til
alle de andre kjørerne. 

Johan Ivvar Gaup fra Masi er
reserve i VM-troppen, men tatt ut
til EM som kjøres i klasse pro stock.
Første runde kjøres i svenske Älvs-
byn 27. februar.  

Også Dan Roger Kjellmann fra
Alta er med i EM-troppen. Det
samme er Jostein Biti som dermed
får to store arrangement å konsen-
trere seg om i vinter. Også Reisa-
kjører Kristoffer Holm deltar i
begge mesterskapene.

Hoppet i taket etter VM-uttaket

TIL VM: Kato Kjellmann er en av seks kjørere som er plukket ut til å kjøre VM i slutten av
mars. (Arkivfoto)
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Kvinnfolka 
raskest
Robert Sørlie måtte se seg slått
av både Sigrid Ekran (bildet) og
Inger-Marie Haaland under
Femundløpet.

Norges mest profilerte hundekjø-
rer Robert Sørlie var den store favo-
ritten før helgas Femund 600, men
veteranen som blant annet har
vunnet Iditarod måtte ta til takke
med tredjeplassen. 

Sigrid Ekran, som ble nummer
åtte i Finnmarksløpet i fjor, var
først over målstreken på Røros
blander seg dermed inn blant favo-
rittene i årets Finnmarksløp som
starter 13. mars. 

Inger-Marie Haaland, som vant i
Finnmark i fjor, sørget for at
damene tok de to første plassene
da hun kjørte inn til andreplass
klokken 17:11 søndag, knappe halv-
timen etter Ekran. 

Sørlie kom i mål to timer og 18
minutter etter vinneren, mens
nevøen Bjørnar Andersen var nøy-
aktig tre timer etter Ekran i mål.
Trond Ørslien, fjorårets hyttev-
inner i Finnmarksløpet, brukte 14
minutter lengre tid enn Andersen
og kom i mål som femtemann.       

Tv-kjendisen Lars Monsen ble
nummer ni av de 32 kjørerne som
fullførte Femund 600. 16 kjørere
måtte bryte løpet. 

Tredjeplass i Fe-
mund 400 er god-
kjent for Roger Foss-
øy, men ett av hans
egne taktiske valg
var han ikke like for-
nøyd med. 

– Det var snø i lufta og jeg valgte, i
tro på at sporene skulle snø igjen,
å kjøre videre fra Drevsjø mens de
andre tok ut den obligatoriske
åtte timers hvilen. Men været
klarnet opp og de som kom bakfra
fikk minst like fine spor som meg,
sier Fossøy som kjører for Alta
trekkhundklubb. 

Med mer hvile kjørte konkurren-
tene den sju mil lange etappen
mellom Drevsjø og Søvollen nes-
ten en time raskere enn Fossøy. 

– Det var en feilvurdering fra
meg, men der og da hadde jeg tro
på taktikken. I ettertid vet jeg at
jeg burde tatt pausen tidligere,
sier han. 

– Gikk på skinner
Men bortsett fra den tredje etap-
pen hvor han tapte mye tid gikk
det veldig fort med Fossøy. 

– Egentlig så gikk det meste på
skinner. 

I fjor ble vestlendingen, som har
bosatt seg i Gargia etter flere år på
Svalbard, nummer sju i Femund-
løpet. 

– Jeg hadde et håp om å forbedre
den plasseringen og da er jeg
naturligvis veldig godt fornøyd
med tredjeplassen. 

Om vel en måned starter han ut
på 50-mila i Finnmarksløpet - tro-
lig med de samme hundene foran
sleden. 

– Jeg har et par hunder hjemme i
Gargia som kanskje får sjansen,
men jeg skal kjøre litt med dem
jeg brukte i Femundløpet for å se 

om de
kommer på
hugget igjen,
sier han. 
Tredjeplassen gjør at
han har tro på et godt
resultat også på hjemme-
bane. 

– Det er annerledes løypeprofil i
Finnmark enn i Femund. I
Finnmark er det mere flatt noe
som krever annerledes kjøring.
Men jeg håper å kjempe i toppen,
sier han. 

Måtte bryte
Svein Sødahl Kvam fra
Trondheim kom først inn til
Røros søndag klokken 13:58, fulgt
av fjorårets 50-milvinner i
Finnmarksløpet Arnt Ola Skjerve
fra Rennebu 23 minutter senere.
Fossøy kom i mål klokken 14:55,
fire minutter foran Jarle
Kopperudmoen fra Årnes. 

Alta-kjører Waling Magnus
Gorter Voie kjørte i mål til en 15.
plass klokken 19:22, mens den
siste Alta-kjøreren Ole Sigleif

Johansen måtte bryte da hundene
begynte å spy etter vel 130 kilo-
meter. Kanskje på grunn av at de
fikk i seg mat som lå igjen etter
600-spannene som hadde besøkt
sjekkpunktet Drevsjø et døgn i
forveien.
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FORNØYD
KJØRER: Han
hadde målsetting
om å bli bedre enn sjuen-
deplassen i fjor, så Roger
Fossøy var glad for tredjeplassen
under Femund .
(Foto: Ronny Fossøy) 


