- Det var "allright" gli for treski

Side 1 av 3

annonse

Annonser

Aftenposten

Ski-VM
Alt innhold
Ski-VM 2011

Nyheter
Fotball

Sport

Fotball direkte

Meninger
Eliteserien

Økonomi
Engelsk fotball

Kultur

Oslopuls

Fotballnyheter

Arkivet

Friidrett

Sprek

Reise
Resultater

A-kortet

Arkiv

Kundesenter

Internett

Søk

Mat og vin
Golf

Sykkel

Jobb

Bolig

Skisport

Håndball

Bil

Været

Ishockey

Motorsport

Siste 100

annonse

18:01 3000 kr pr billett: Sitter heller inne
17:34 Triumfen som smaker best

AFTENPOSTEN EAVIS

- Det var "allright" gli for treski
Det ble en tung dag på treski i sporet for iren Rory Morrish (43) under dagens kvalifisering.
AV

ANDREAS BAKKE FOSS CHRISTIAN THORKILDSEN/VIDEO

I snøværet i Holmenkollen ble de ti kilometerne gjort unna på 41 minutter og 38 sekunder. Det
holdt til en 46. plass, nest sist av dem som fullførte kvalifiseringen i dag.
– Forholdene var vanskelig for alle. Men jeg er fornøyd og synes det gikk all right. Skiene
var gode i oppoverbakke og det var all right gli for treski. Jeg kom i hvert fall i mål som
første med treski i VM på veldig lenge, sier Morrish, som hadde en stor fanklubb på tribunen
i går. Blant de flere hundre tilskuerne var det flere irske flagg og også den irske
ambassadøren til Norge hadde tatt turen for å heie på sine landsmenn.
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morgen- og aftenutgaven

Det var kun de ti beste som kvalifiserte seg for tirsdagens 15 kilometer, og med nest sisteplass,
kan Magne Myrmo fortsatt sove godt som den siste verdensmesteren på treski, etter seieren i
Falun i 1974.
Allerede i morgen skal Morrish forsøke seg på nytt i VM, denne gangen på vanlige ski, når han går
prologen til sprinten.
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