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Vi må inspirere til 
næringsutvikling
amta-redaktØren intervjuer toppkandidatene fØr 
kommunevalget. i dag: HANS KRISTIAN RAANAAS (SP)
      Side 6 og 7

Venstre i Buskerud vil ha bro over Oslofjorden, men tror at veivesenet kommer til å 
presse gjennom en tunnel. Det sier Lundeby i Frogn Venstre ja til, og får støtte av Abid 
Q. Raja sentralt. Men Nesodden Venstres Anne-Berit Smørås vil ha bro.
Sidene 4 og 5

Venstre-uenighet
om ny bro oVer
oslofjorden

foto: SeBaStiÀ galBanY

Ulrik Roland Pedersen fra Drøbak imponerte stort da han og Team Leipert kjørte inn til klasseseier i Circuit de 
Barcelona-Catalunya. Prestasjonen er viktig med tanke på en framtidig motorsportkarriere for Ulrik. Side 14 og 15 

ulrik på full
fart mot 
verdens-
toppen
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tips oss 
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Frogn på langs
Førstkommende søndag arrangeres Frogn på 
langs. Det 28 kilometer lange løpet er distriktets 
lengste mosjonsløp med sine 28 kilometer fra 
Ramme Gård i Hvitsten til Stupinn på grensen 
mellom Frogn og Nesodden. Arrangøren frister 
med flere ulike alternativer for dem som ikke 
orker å gå og løpe så langt. Det betyr at du kan 
starte på Ramme Gård og avslutte turen på 
henholdsvis Røis (5,2 km), Follo Museum (10 
km), Dammen (14,7 km), Rørmyr (19 km) eller 
Lindebråte (23 km) hvis nesten tre mil på beina 
blir i tøffeste laget. 

Med 38 påmeldte lag gikk 
årets utgave av Badebycup 
som smurt selv om regnet 
sildret ned.

Christian LundvaLL
redaksjon@amta.no

- Dette har egentlig gått veldig 
bra. Vi har fått mange hyggeli-
ge tilbakemeldinger fra de del-
takende lagene, og logistikk og 
alt rundt har fungert veldig 
godt. Så dette er en god platt-
form for å utvide  arrangemen-
tet når vi til neste år vil ha Sei-
ersten som hovedarena, sier 
turneringsleder Inge Leirvik 
som passet på å skryte av gode 
medhjelpere.

- Det er mange som har bi-
dratt for å få dette i mål, og 
samtlige har gjort en meget 
god jobb, sier den dyktige orga-
nisatoren bak årets cup som 
måtte flyttes da Seiersten KG 
ennå ikke er klar. 

stor fotballglede
Selv med en litt sliten og våt 
Ullerudbane, var fotballgleden 
høy blant de unge ballglade 
spillerne. 

Drøbak-gutten Pau Armen-
gol Menendez (10) virket godt 
fornøyd med opplegget rett før 

han skulle ut på matta.
- Det er kjempemorsomt 

med cup. Vi har tapt noen kam-
per i dag da, men det gjør ikke 
noe. Jeg syntes det er gøy uan-
sett, sa femteklassingen på 
Dyrløkkeåsen skole før han en-
tret Ullerud-gresset for dagens 
siste kamp.

topp, morsom og  
regnvåt Badebycup

BadeBycup: Disse gutta hadde det gøy på Ullerudsletta; Benjamin, Benyamin, Marius, Trym, Emil, 
Mikkel og Daniel  var klare rett før dommeren blåste i gang  lagets siste match for dagen.

Bløte Baner: Innsatsen var på topp i søla under årets Badebycup. 
 alle foto: christian lundvall

fornøyd: Pau Armengol 
Menendez virket godt fornøyd 
med opplegget .

Sammen med fem 
andre førere i Team 
Leipert vant Ulrik og 
laget klasse SPX 
under Hankok 24-ti-
mers i Barcelona. 
 per WoLLbraaten
per@amta.no

Med bilen, en Lamborghini Su-
per Trofeo Huracan og førerne-
Vadim Gitlin, Mikko Eskelinen, 
Isaac Tutumlu og Marcel Lei-
pert gikk Ulrik og Team Leipert 
hele veien og vant en meget 
spennende konkurranse i Spa-
nia. 

topp bil
Den unge Drøbak-føreren var 
naturlig nok veldig fornøyd 
med både egen innsats og bilen 
han kjørte. 

– Lamborghinien var helt 
fantastisk, og gikk smooth un-
der hele løpet, sa Ulrik etter 
helgens bravader i Barcelona.

opp fra 73. plass
Det var ingen selvfølge at Team 
Leipert skulle vinne løpet.

– Under trening fredag så 

røyk motoren. Det innebar at vi 
ikke fikk trent og ikke fikk kjørt 
kvalifisering, sier Ulrik.

– Derfor måtte vi starte løpet 
i 73. posisjon noe som slett ikke 
var optimalt. Men alle førerne 
leverte rå kjøring og dermed 
klatret vi opp hele 67.-plasser 
og ble nummer seks totalt og 
klassevinnere, sa Pedersen, 
som med denne prestasjonen 
har fått en fot inn i Lamborghi-
ni-laget.

– Jeg er invitert ned til Lam-
borghini-fabrikken i Italia. Det-
te fordi teamsjefen var impo-
nert over det jeg presterte og 
muligens vil satse på meg. 

– Det hadde vært helt utrolig 
moro, og en skikkelig bonus et-
ter helgens konkurranser, sa 
Ulrik Roland Pedersen etter sei-
eren i Barcelona. 

Drøbak-gutten Ulrik Roland Pedersen imponerte stort

Til topps med Lamborghini
Alle førerne 
leverte rå kjøring 
og dermed kla-
tret vi opp hele 

67.-plasser og ble klasse-
vinnere.
ulrik roland pedersen
Team Leipert

!



www.autoelite.no

**Gjelder Honda Serviceprogram 3 år inntil 60 000 km

KAMPANJETILBUD - 1,99% RENTE

PRIVATLEASING KUN
2.440,- /MND*

GRATIS
SERVICEPAKKE

Service er inkludert i 3 år / 60 000 km**

HONDA CIVIC 1.8 SPORT EDITION
Leie 36 mnd / 36 000 km / Forskuddsleie 39.900,-

‣ DAB
‣ Navi
‣ Honda Connect
‣ Bluetooth
‣ Aktivt bremsesystem
‣ Ryggekamera
‣ 2-sone klima
‣ Trafikkskiltgjenkjenning
‣ Filholderassistent
‣ Blindsonevarsling
‣ Bakkestartassistent

‣ Cruisecontrol
‣ LED kjørelys
‣ 17” alu.felger
‣ Grøftelys
‣ Multifunksjonsratt
‣ Tonede ruter
‣ Sportspedaler i aluminium
‣ Skinntrykket ratt og girkule
‣ Start/stop-funksjon
‣ Varslingssystem for frontkollisjoner
‣ Driving Safety Pack

*Bilpris kr. 297.000,- Startleie kr. 39.900,- Etabeleringsgebyr kr. 5.300,- Terminleie kr 2.440,- m. 1,99% nom rente. Totalkostnad kr. 127.740,- Kontraktsperiode 36 mnd. Kjørelengde 36 000 km. Årsavgift tilkommer. Alle beløp inkl. mva.

Follo Dynamitveien 10, 1410 Ski 64 85 77 00 post.follo@autoelite.no

15sport ●Akershus Amtstidende Tirsdag 8. sepTember 2015

Koste seg på cup
Breddelagene fra G03 i DFI 
spiller i helgen «Gränscup» i 
Årjäng i Sverige. 

Pål Brikt Olsen
pal@amta.no

Breddelagene fra G03 i DFI 
spilte i helgen «Gränscup» i År-
jäng i Sverige. Det ble både 
uavgjorte kamper og noen tap 
for de to nierlagene. 

– Vi har fått god trening i hva 

som møter oss neste år, sier 
trener Vibeke Lunde.

– Vi spiller vanligvis sjuerfot-
ball. Nå prøvde vi oss på nie-
rerfotball for første gang. Gutta 
er løpsvillige og har vist meget 
gode takter, så dette lover godt 
for framtida, sier Lunde, som 
får støtte fra trenerkollega 
Arild Hansen om at cupopple-
velsen har vært aldeles strålen-
de med disko og overnatting.

Drøbak-gutten Ulrik Roland Pedersen imponerte stort

Til topps med Lamborghini

Lamborghini: Sammen med fem andre førere i Team Leipert vant Ulrik Roland Pedersen 
og laget hans klasse SPX under Hankok 24-timers i Barcelona. Foto: sebastià gaLbany


