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Rett opp til
to medaljer
Brødrene Bugge imponerte i motbakke-NM

– Velger side
mot Israel
OSLO: KrF frykter at regjeringen er i ferd med å velge
side mot Israel og gå inn for
en ensidig anerkjennelse av
en palestinsk stat i FN.
I en pressemelding sier
Dagfinn Høybråten, KrFs
utenrikspolitiske talsmann,
at den palestinske kampanjen for å bli anerkjent som
en stat uavhengig av en forhandlingsløsning med Israel, er et blindspor som kan
låse konflikten.
Spørsmålet om anerkjennelse ble tatt opp da utenriksminister Jonas Gahr Støre
(Ap) møtte palestinernes
president Mahmoud Abbas i
Oslo mandag. KrF tolker det
som at Støre ikke ville utelukke at Norge kan anerkjenne palestinerne.
– Det blir mer og mer tydelig at den rødgrønne regjeringen velger side mot Israel og for palestinerne.
Norge svekker på denne måten sine muligheter for å
spille en konstruktiv rolle for
å bidra til en forhandlingsløsning mellom partene,
mener Høybråten.
– Må baseres på forhandlinger
Etter møtet med Abbas
understreket Støre sterkt at
Norge mener en endelig løsning må være basert på forhandlinger, og han ville ikke
forplikte Norge til å stemme
for anerkjennelse av en palestinsk stat i FN.
NTB

Dødsfall

Fornøyd: Øyvind Bugge var
godt fornøyd med sin
tredjeplass i NM.

†

Brødrene Johan og
Øyvind Bugge
imponerte begge med
en medalje hver i NM i
motbakkeløp i helga.

Vår alles tapre, sterke
og snille ektemann, far,
svigerfar, farfar, svoger
og onkel

Ole Johan
Silseth
f. 21. mai 1922

VEGARD FLEMMEN VAAGBØ

døde fra oss i dag
på Røbekk omsorgssenter
Molde, 18. juli 2011.

vegard.flemmen.vaagbo@r-b.no

MOLDE: Motbakke-spesialistenefra

Eidsvåg innfridde sine egne forventninger i NM i motbakkeløp i
«Kvasshovden Opp» i Ulvik i Hardanger.
YngstemannJohanvarraskestav
detoogsikretsegenandreplassijuniorklassen, mens broder Øyvind
klatretseginntilentredjeplassiseniorklassen.

– Ble tungt etter hvert. Johan
Bugge fullførte på 49,52 – 34 sekunder bak Joel Dyrhovden som
vant.

Elsa Reidun

NM-sølv: Johan Bugge sikret seg sølvmedaljen i juniorklassen under NM i motbakkeløp i
Ulvik i Hardanger i helga.
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nyttet. Han skaffet seg en luke som
jeg ikke greide å tette, sier Johan
Bugge.

– Jeg syns jeg gjennomførte et
bra løp egentlig hele vegen, men
jeg måtte slippe litt på slutten,
da ble det tungt etter hvert, sier
Johan Bugge til Romsdals Budstikke.

densisteogbrattestestigningenble
enpsykiskutfordringetteratløypa
haddeværtrelativtflatistarten.

Han holdt lenge følge med svenske Martin Johansson, men måtte
gi slipp innmot mål.
–Jeghaddeetlitefallsomhanut-

– Jeg møtte nesten veggen på
slutten. Etter fallet ble jeg løpende alene, det var tungt, sier
yngstemann.

Utfordrende løype. Han sier

Også broder Øyvind syntes løypa var krevende, men samtidig utfordrende.
–Førstedelenvarpåasfaltveg,og
der var god plass. Løypa skilte uansett ganske fort, så det var fine forholdåløpei,sierØyvind.
Han passerte målstreken som
tredje senior på tida 51.26. Øyvind
SundbyfraTjalvevantpå49.40.

Fornøyd med innsatsen. Det

holdttilbronsemedalje–enplasseringhanvar godtfornøyd med.
– Jeg tror begge vi er godt fornøyde med det vi oppnådde i helga. Vi
håpet at spesielt Johan skulle være
med å kjempe i toppen, så medalje
tilbeggetoergoduttelling,sierBugge.
Løypa var på 7,5 kilometer, og i
løpet av den distansen klatret
løperne drøyt tusen meter.

Ole Kristian
Toril
Espen
Ingrid
Ole Andreas og Linn
Marthe, Ingvild,
Mattis, Magnus
(barnebarn)
Karl Magnus (Kalle)
(svoger)
Øvrige familie og venner
Jeg synger meg
en blå,blå salme,
når dagen svinger
hatten til farvel
og ror med sakte
åretak mot strender
dit alle dager ror
når det blir kveld.
Begravelse fra
Molde Domkirke
onsdag 27. juli kl. 10.30.
Familien vil takke Røbekk
omsorgssenter avd. Toppen
for fantastisk omsorg og
pleie.
Vennligst ikke blomster til
hjemmene.

