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!ropet seg
den.
erunden,
reise seg i
kjønne at
g opp igjen

der. Jeg fikk en verst tenkelig
start. Det var sterk vind på første
skyting, og jeg fikk to bom. Det
var bare å kaste seg på stavene.
Jeg gikk egentlig fire spurtrunder, sa han til NRK etter tredjeplassen.(NTB)

LANGT: Gisle Haugen spilte seg langt opp i alle turneringer, både lag,
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individuelt og i double.

Imponerte i
landets største
Skienskaren Gisle Haugen
var en av de som imponerte
under Telemarkslekene i
bordtennis.
> SKIEN
Det har blitt en vane for ham å
gjøre det skarpt i dette bordtennisstevnet.
- Ifjor ble det tap i lagkonkurransen for Oslo Politi. De møtte vi også i årets finale, og tapte nok en gang 3-5, forteller
Gisle.
- Vi hadde håp om å snu dette i år, men det klarte vi ikke,
legger han til.
Ikke nok med at Haugen spilte lagfinale sammen med JanVidar Haugen og Aleksander
Fjeldstad, han gjorde det godt
også i double og singel.
Sammen med Andre Brobakken ble det semifinale på søndagen, mens han selv kom godt
ut i sluttspillet i single.
-Jeg har spilt bordtennis i to
år, det første i bedrift. Deretter
ble jeg med Skien Bordten-

nisklubb i seriespill, da det var
en av spillerne til klubben som
dro til Lørenskog, forklarer
han.
Den tidligere fotballspilleren
med fortid blant annet i Odd,
trives med verdens raskeste
spill.
- Veldig gøy,sier han.
Det er Telemark bedriftsidrettskrets som arrangerer Telemarkslekene.
Kai Morten Larsen leder
bordtennisgruppa, forteller at
lekene er landets største.
- I bedrift er det ikke noen
som kan sammenlikne seg med
oss, og vi er blant de største
også totalt i bordtennis, sier
han.
Telemarkslekene har holdt
det gående i et sted mellom 30
og 35 år.
I helgen var det bedriftsspillere og aktive spillere over 30 år
fordelt på omkring 50 stykker
fra hele Sør-Norge.

Tom Arne Borgersen
tom.arne.borgersen@varden.no

UIDEN.COM

eneste

DOBBEL: Gisle Haugen og Andre Brobakken spilte sammen i double
og gjorde sine saker godt.

