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SPORT

V75-seier til Heisholt på Leangen
b TRAV Alexander Heisholt
hadde tatt turen til Leangen med
Pleasetellmewhattodo lørdag.
Og hoppa vant lett.
Etter tidlig tetkjenning på det
vanskelige underlaget var hoppa
etter Buvetier d’Aunou suveren i
sluttfasen. Vinnertiden ble 1.20,9

og førstepremien var på 50.000
kroner.
Hoppa var et førstevalg i spillet, og man fikk bare 1,67 i vinnerodds.
De fleste aktive klaget på
forholdene, og flere av kuskene/
trenerne valgte å trekke hestene

fra løpene under de rådende forholdene.
– I dag var det bingo å spille
V75 i stedet for et ferdighetsspill, uttalte Tom Erik Solberg på
facebook sent lørdag kveld.
Dagens største favoritt Mine
gikk seg trøtt i sølehavet på

HAR TRUA: Trener Sam Liebkind og coach Jimmy Komulainen tror Håkon Bråthen har en stor ishockeykarriere foran seg.

Leangen, og endte langt bak
på premielisten. Det var nesten
ingen hester som vant fra tet.
Tredje avdeling ble dessuten utsatt en halv time grunnet at kuskene truet med å ikke ville kjøre
før banen ble skrapet. Lørdag er
det Forus som er V75-arrangør.
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Landslagsdebuterer

15 år gamle Håkon
Bråthen fra Skien er
tatt ut til U16-landslaget i ishockey
som skal spille i
Skien Fritidspark
midt i desember.
b SKIEN

Det er ikke alle 15-åringer som
får sin landslagsdebut på hjemmebane, og det er noe backen
på Skien Ishockeyklubb/NHA
virkelig ser fram til.
– Det er morsomt å endelig
komme dit, men jeg har jobbet
hardt for det, smiler Bråthen.

Stor framgang
Håkon Bråthen gleder seg til
landskampene.
– Det er morsomt å få resultater etter all treningen jeg har
lagt ned. Framfor alt har jeg fått
en mye bedre treningshverdag.
Jeg har blitt sterkere, raskere og
fått bedre utholdenhet.

Det er ikke bare på den fysiske biten han har jobbet hardt.
– Ved siden av hard fysisk trening og jobbing har jeg sammen
med trenerne mine jobbet med
den mentale biten. Nå oppfatter
jeg ting raskere på isen.
– Styrken min er vendingene
mine på i tillegg til at jeg tar
smarte og raske vurderinger
når motstanderne kommer.

Bare begynnelsen
Trener Sam Liebkind og coach
Jimmy Komulainen er full av
lovord om landslagsspilleren.
– At Håkon har blitt tatt ut
på landslaget gleder vi oss stort
over. Han er en av de yngste på
laget vårt, men han trener hardt
og er veldig motivert. Man skal
tenke på at han går på en vanlig
ungdomsskole, og derfor ikke
får noe trening i skoletiden. I
stedet møter han på trening
her i ishallen 06.45 flere dager
i uken.
Liebkind og Komulainen ser
helt klart for seg en god framtidig ishockeyspiller i Håkon
Bråthen.
– Han har gått fra klarhet til
klarhet, og har jobbet godt med

FAKTA

HÅKON BRÅTHEN

b Født: 2002
b Klubb: Skien Ishockey-

klubb/NHA U16/U18

b Trener: Sam Liebkind
b Coach: Jimmy Komu-

lainen
b Plass på laget: Back
b Forbilde: Mats Zuccarello Aasen
b Aktuelt: Skal spille for
Norge U16 på hjemmebane 14-16 desember

sine svakheter. Han har tatt
store steg i år. landslagsdebuten
er bare begynnelsen på en fantastisk reise. Vi er begge overbeviste om at han har en strålende
karriere foran seg.

College
Landslagsbacken har lagt litt
planer for framtiden.
– Først og fremst skal jeg
jobbe målbevisst om å komme
inn på U18-landslaget. På sikt
er målet mitt å komme inn på

GOD PÅ SKØYTENE: En av Håkon Bråthens styrker er at han har gode
vendinger i stor fart.

college i USA. Der vil jeg få en
fantastisk treningshverdag.

Forbildet
Men han har en drøm han håper skal bli en realitet.
– Jeg vil først og fremst sette
meg delmål, og jobbe hardt for
å nå dem. Helt øverst på listen
er en drøm om spill i NHL, men
det blir veldig tøft. Jeg tar uansett et skritt av gangen.
Som mange andre unge
idrettsutøvere har Håkon et for-

bilde han ser opp til.
– Siden jeg aldri kommer til å
bli den største spilleren på laget
er Mats Zuccarello mitt forbilde. Vi er ganske like i størrelsen.
Han er en spiller jeg ser opp til.
– Når det gjelder videre karriere er ingenting umulig selv om
jeg kommer fra Skien. Det kommer an på viljen og hvor hardt
man vil jobbe.
b Morten Skifjeld

morten.skifjeld@varden.no

