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FORMEN

FORMEN

GRUPPE E 22. JUNI

KILDE: UEFA/NTB nifs/GN
* De fire beste treerne går videre til sluttspillet.

Sverige-
Begia

GRUPPE F 22. JUNI

STD. DE NICE
Nice

Kl. 21,
NRK 1

Dommer:
Brych (TYS)

SISTE KAMPER
01.06.2014
08.09.2000
27.03.1961

SVE-BEL
BEL-SVE
BEL-SVE

0-2
2-1
0-2

PRIV.L.
EM

VM-kval.

MÅL/KAMPER
18 MÅL 15

3 SEIRER • 1 UAVGJORT • 6 SEIRER

Italia-Irland
STD.  PIERRE MAUROY

Lille Métropole
Kl. 18,
NRK 3

Dommer:
Haţegan (ROM)

SISTE KAMPER

En jevn gruppe hvor ingenting er 
avgjort før siste kamp. Ungarn er videre, 
men samtlige lag har mulighet til å gå 

til cupspillet.

Italia er klare for åttedelsfinale, Belgia 
ligger godt an. Sverige og Irland er 

avhengige av å vinne sine kamper for å 
gå videre til cupspillet.

31.05.2014
18.06.2012
07.06.2011

ITA-IRL
ITA-IRL
IRL-ITA

0-0
2-0
2-0

VM-kval.
VM-kval.

PRIV.L.

MÅL/KAMPER
16 MÅL 8

6 SEIRER • 3 UAVGJORT • 2 SEIRER

FORMEN

Island-
Østerrike

STD. DE FRANCE
Saint-Denis
Kl. 18, TV 2 

Dommer:
Marciniak (POL)

SISTE KAMPER
30.05.2014
23.08.1989
14.06.1989

ISL-ØST
ØST-ISL
ISL-ØST

1-1
2-1
0-0

PRIV.L.
EM-kval.
EM-kval.

MÅL/KAMPER
2 MÅL 3

0 SEIRER • 2 UAVGJORT • 1 SEIER

FORMEN

Ungarn-
Portugal

STD. DE LYON
Lyon
Kl. 18
TV 2

Zebra

Dommer:
Atkinson (ENG)

SISTE KAMPER
10.10.2009
09.09.1999
09.09.1998

POR-UNG
UNG-POR
UNG-POR

3-0
0-1
3-0

VM-kval.
VM-kval.
EM-kval.

MÅL/KAMPER
5 MÅL 16

0 SEIRER • 1 UAVGJORT • 5 SEIRER

EM 2016

3 2

1

1 3

Tabell-
plass

= Går videre =  Ikke videre *

4

42

Lørdag 25. juni, åttedelsfinaler:
A2-C2, D1-BEF3 og B1-ACD3

34 båter stiller til start 
i Shetland Race. Am-
bisjonsnivået spriker i 
alle retninger.

Sindre Wiik
sindre.wiik@ba.no

Hjellestad: – Spennet er 
veldig stort. Det er fra folk som 
nylig har kjøpt båt, og skal prø-
ve ut havet for første gang, til 
dem som seiler langt og knapt 
gjør noe annet enn å seile, for-
klarer Fridtjov Bergmann, leder 
av arrangørkomiteen.

Blant dem som deltar for 
konkurransen sin del finner vi 
Jan-Helge Furnesvik, som 
sammen med Børre Søraas-
Sæther skal delta med båten 
«Astragale».

– Vil vinne ig jen
– Målet er å vinne i år igjen, det 
er det vi prøver å få til. Vi kan 
ikke bestemme oss for å tape på 

forhånd, sier Furnesdal og ler.
De deltar med en Class 40, en 

seilbåt som er bygget for fart. 
– Lite vekt er det som teller 

her, sier Furnesvik, som noe 
overdrevent (tror vi) sier at de 
kapper skaftet på tannbørsten 
for å spare vekt.

– Været avgjør tiden, men i 
fjor kom vi i mål på litt under 24 
timer. Hvis vi kan holde trykket 
hele veien skal vi være i mål på 
20–24 timer, spår Furnesvik. 

Håper å rekke festen
I motsatt ende av skalaen fin-
ner vi David McDowall og båten 
«Sula». Den 30 fot store båten 
er en av de aller minste i regat-
taen, og båten og mannskapet 
deltar på sin første regatta.

– Målet er å fullføre uten å 
miste noe av mannskapet, ver-
ken på sjøen eller puben, sier 
McDowall.

McDowall og hans mannskap 
regner med å ankomme Shet-
land rundt midnatt natt til fre-

dag, altså 38 timer etter start.
– Da skal vi rett på fest. Forhå-

pentligvis holder den på fort-
satt, sier Pierre Proner.

"

Målet er å fullføre 
uten å miste noe 
av mannskapet, 

verken på sjøen eller puben.
DaviD McDowall, skipper

Shetland Race arrangeres for 
30. gang i år. Det er en regatta 
som går fra Bergen til Shetland 
og tilbake. Overfarten til Shet-
land starter klokken 10 i dag, og 
båtene regner altså med å være 
fremme en gang i løpet av tors-
dag. 

Lørdag seiler de samme tur 
tilbake.

– Dette er et av de tøffeste 
havseilasene i Norge. Vi har 
deltakere fra hele landet, og fra 
Australia, Tyskland, Skottland, 

Shetland og England, forklarer 
Bergmann i arrangørkomiteen.

Til sammen stiller 34 båter til 
start. 

– Her er det alltid god stem-
ning. Å dra fra Oslo til Bergen er 
en høydare. Det er et fantastisk 
anlegg, trivelig folk og vi blir 
alltid godt mottatt, sier Furnes-
vik, som selv reiste fra Slemme-
stad for å delta på regattaen.

Handikapsystem
Men selv om det stiller veldig 
forskjellige båter med forskjel-
lige ambisjoner til start, har alle 
en sjanse til å vinne. Et handi-
kapsystem utjevner nemlig for-
skjellene mellom båtene. De 
beste båtene får tildelt ekstra 
tid, mens de tregeste båtene får 
trukket fra tid.

– I teorien skal alle ha like stor 
sjanse til å vinne, sier Berg-
mann.

I regattaen konkurreres det i 
forskjellige klasser ut fra båtty-
pe og antall mannskap.

�� Shetland Race starter i dag

Stort Spenn
Vil forsVare seieren: Jan-Helge Furnesvik konkurrerer jevnlig i regattaer, og denne uken er han på plass i Bergen for å delta på Shetland 
Race. Målet er å forsvare seieren fra i fjor. Han samarbeider med Børre Søraas-Sæther på båten. Foto: Eirik HagEsætEr

første tur: Pierre Proner har reist fra England for å være med på regattaen. 
Han er med i mannskapet til David McDowall på båten «Sula».

arrangørene: Fra venstre: Vidar Nordstrand, Svein Aaland, Fridtjov Berg-
mann, Kjell Magnus Økland og Anne Lise Myklebust i arrangørkomiteen.


