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Scholes med ny United-slakt etter pinlig cupkamp
MANCHESTER(NTB):Tidligere
storspiller Paul Scholes er ikke
kjentfor å spare på kruttet når han
snakker om gamleklubben Manchester United.Den pinlige
forestillingen mot Sheffield United
i FA-cupen var intet unntak.
De røde djevlene gikk videre i FA-cupen
etter å ha slått Sheffield United 1-0, men
det må forventes mer mot et lag som

spiller på tredje nivå i engelsk fotball.
Wayne Rooney avgjorde med et straffespark på overtid etter at Memphis Depay hadde blitt felt, men før det hadde
hjemmelaget ikke skapt en eneste stor
målsjanse.
- Det virker som om dårlige kamper
blir akseptert. Jeg ville sittet i garderoben med hodet i hendene, sier Scholes
på BT Sport.
Scholes har vært blant manager Louis
van Gaals sterkeste kritikere, og den

gamle midtbanestjemen gikk igjen
hardt ut mot nederlenderens spillestil.
- Dette er hva som møter deg på Old
Trafford. Det er kjedelig fotball,sa han.
- Marouane Fellaini ble kjøpt fordi
han kan skape kaos i sekstenmeteren,
men i stedet skal han styre ting fra midtbanen.Han vil aldri bli en slik spiller. Jeg
vet ikke hva Ander Herrera er for noe.Er
han en midtbanespiller eller en tier? Jeg
tror ikke van Gaal vet det heller. Juan
Mata spiller til høyre,og det har han ikke

fart nok til å gjøre. Alle vet han må gå
innover i banen. Er Anthony Martial
spiss eller venstrekant? Hvem vet? Han
blir flyttet rundt på hele tiden.
Scholes mener også at spillerne later
til å kjede seg på banen, og at van Gaal
ser ut til å gjøre detsamme på benken.
United fortsetter sesongen med bortekamp mot Newcastle tirsdag kveld. Etter det følger storoppgjør borte mot erkerival Liverpool,van Gaals første møte
med Jurgen Klopp i engelsk fotball.

- Norges største bordtennisstevne i Skien:

Slo fra seg i to dager
SKIEN:Verdens raskeste ballidrett inntok Skienshallen i det
som er Norges største
bordtennisstevne.
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Tidligere
toppspiller
og
landslagstrener, Aleksander
Fjeldstad fra Skien,ledet an for
ABB da Telemarkslekene i
bordtennis ble arrangert i Skienshallen i helga.
Lørdag og søndag var 70
bordtennisspillere fra Telemark, Buskerud, Vestfold og
Østfold i aksjon både individuelt,som lag og i mix-dobbel.
Fjeldstad var i norgestoppen,
ifølge ham selv rett under landslaget og han ble landslagstrener. Men for seks år siden trappet skiensmannen ned og satset på jobbkarrieren. Fulle uker
med bordtennis ble byttet ut
med nettopp jobb - og litt bordtennis.
- Tidligere trente jeg fem dager i uka,i tillegg til turneringer
nesten hver helg. Jeg hadde vel
tre eller fire helger fri i løpet av
året. Nå spiller jeg bordtennis
en til to ganger i uka, forteller
Fjeldstad.
Men han kan fortsatt. Da TA
var innom lørdag hadde han
vunnet sine to kamper ilagkonkurransen.
- Jeg holderjo meg litt iform,
og det er gøy. Og når vi spiller
på lag blir vi ekstra glad i hverandre - eller litt mer irritert.
Men først og fremst er det moro
og det skaper samhold,forteller
Fjeldstad og lagkameratene
Jan-Vidar Haugen og Gisle Haugen.
Det er Telemark bedriftsidrettskrets som arrangerer Telemarkslekene.Kai Morten Larsen,som leder bordtennisgruppa,forteller at dette stevnet har
blitt en lang tradisjon og anslår
at Telemarkslekene har holdt
det gående i et sted mellom 3o
og35 år.
- Med tanke på antall deltakere, er vi Norges største bordtennisstevne. Telemarkslekene
er et åpent mesterskap for hele
landet, og med mange som
fortsatt er aktive, holder dette
stevnet et høyt nivå, sier Larsen.

IN ACTION:Jan-Vidar Haugen fra ABB bedriftsidrettslag var blant de rundt70som deltok under Telemarkslekene iSkienshallen lørdag og
søndag.
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ABB-TRIO:Gisle Haugen,Aleksander Fjeldstad og Jan-Vidar
Haugen.

VANT:Andre Brobakken fra Ineos vant3-2ifemsettskampen mot
Finn Bjerkman fra Østfold.

