
21EnEbakk avis sportTorsdag 5. mars 2015

YTRE ENEBAKK: I 
Vågsenteret starter 
nå ombyggingspro-
sessen. Jonas Sjøberg 
i Mudo ser fram til 
oppstart denne må-
neden.
Bjørn Mikkelsen
bjorn.mikkelsen@enebakkavis.no
482 83 097

– Hva slags trening vil dere tilby 
når dere starter opp? 

– I utgangspunktet begynner 
vi som et vanlig treningssenter 
for alle, med alt fra frivekter og 
maskiner til kondisjonssoner 
med tredemøller, sykler, ro-

maskiner, stakemaskin og lig-
nende, sier Sjøberg.

 Treningssenteret kommer til 
å bygge ut, og får tilgang til stør-
re lokaler, i begynnelsen av 
2016, opplyser han videre.

Generelt har han merket stor 
interesse for både junior-tre-
ning og voksenpartier. 

– Jeg er på utkikk etter løsnin-
ger i mellomtiden, men har ikke 
noe konkret ennå, sier han.

tiger
Planen er etter hvert å tilby 
kampsport-trening for de fra 
fire år og oppover.

– Det blir mest sannsynlig 
jenteboksing og taekwondo og 
Tiger, som er barneparti for 

4-7-åringer. I Tiger er det fokus 
på verdier, som f.eks. disiplin 
og selvbeherskelse, men også 
fysiske ferdigheter som balanse 
og koordinasjon. Respekt er en 
viktig ting her. På Tiger blir det 
også graderinger, der de får bel-
ter, alt blandet med lek og 
moro. 

– Eksakt hva som kommer på 
kjøreplanen er fortsatt noe 
uklart, sier Sjøberg.

samarbeid med Driv
I forkant av åpning har Mudo 
inngått et samarbeid med Driv 
IL, som på sin hjemmeside nå 
har en link til innmelding i 
Mudo. 

– Driv har fått tildelt noen ek-

stra åpningstilbud, og for hver 
innmelding via Drivs nettside 
støtter man automatisk idretts-
laget. Det faller seg naturlig å 
samarbeide med en så veleta-
blert og veldrevet idrettsfore-
ning. Vi ser for oss et samarbeid 
på forskjellige måter framover, 
sier Jonas Sjøberg.

rekord
Interessen for det kommende 
treningssenteret viste seg fort. 

Cirka 100 meldte seg inn alle-
rede i løpet av den første helgen 
etter at det ble kjent. Nå nær-
mer det seg 300 medlemskap, 
noe som er rekord på så kort tid  
i Mudokjeden, opplyser en 
kjempefornøyd Sjøberg.

snart klart for 
treningssenteret

ovErsiktsbilDE:  allE skissEr: FitnEssagEntEn, thomas tangnEs

Fra rEsEpsjonEn carDio: KondisjonstreningstyrkEtrEning

vant 7-0
Drivs juniorlag i fotball er i støtet i 
treningskampene. Ready ble slått 
4-1 på Hemingbanen forrige helg, 
og sist fredag endte det med et 
enda mer overbevisende resultat 
da Gran IL fikk bank med 7-0 på 
Sparebanken 1 Arena.
Driv ledet 3-0 til pause etter to 
scoringer av Marius Nyquist og en 
av Troy Saltnes.
I 2. omgang la først Stian Skøyum 
på til 4-0, så signerte Vemund 
Garden og Artan Lika et mål hver 
før samme Stian satte et langs-
kudd i krysset på overtid.
 – En noe i overkant stor seier, 
men enorm effektivitet, da vi 
scorer på 7 av 9 målsjanser, 
kommenterer Mads Randem som 
sammen med Jostein Korseth 
trener laget.

uavgjort 1-1
A-laget til Driv spilte søndag 1-1 
mot Spydeberg på bortebane.

– Det ble en ok forestilling 
under litt vanskelige forhold. 
Fokus i kampen var å tette igjen 
bakover og være kompakte 
defensivt. Vi lyktes med det men 
det gikk litt på bekostning av det 
offensive, sier Mads Randem som 
ledet laget for Roger Svendsen.

Vemund Garden sørget for 
Driv-ledelse rett før pause, mens 
Spydeberg utlignet ti minutter før 
slutt.

nummEr 58
Men totalplasseringen var ikke 
det viktigste for Miriam Aasli og 
Caroline Eng i Numedalsrallyet i 
helgen.
      – I forkant ble vi invitert av 
Eyvind Brynildsen, han og faren 
hans ville hjelpe oss med råd og 
tips som kunne hjelpe oss til å 
heves oss og få oss tilbake der vi 
var, sier Miriam, og har smellen i 
Sigdalsrallyet i tankene.
– Det var de tingene vi hadde 
fokus på og jobba med i løpet i 
helga.
58. plass totalt og 9. plass i 
klasse 5 ble resultatet. Løpet var 
det tredje av syv i årets NM og 
ble arrangert for 25. gang.
Totalvinner av Rally Numedal 
ble nevnte Eyvind Brynildsen og 
kartleser Anders Fredriksson.
Neste NM-runde er Rally Sørland 
siste helgen i april.

Fotball og 
rally


