
STEAMBOAT SPRINGS–Norjalainen Bjarte En-
gen Vik hiihti hieman yllättäen Hannu Mannisen
ohi yhdistetyn maailmancupin kilpailussa myöhään
sunnuntaina Suomen aikaa Steamboat Springissä
Yhdysvalloissa.

Vik lähti 15 km:n hiihtoon 20 sekuntia myöhem-
min kuin Manninen, mutta ohitti suomalaisen ja otti
kauden toisen voittonsa. Itävaltalainen Felix Gott-
wald oli kolmas.

Manninen johtaa maailmancupia. Hän on sum-
mannut kuudessa kilpailussa 795 pistettä neljällä
voitolla sekä toisella ja kolmannella sijalla. Cupin
viime vuonna voittaneella Vikillä on 750 ja Gott-
waldilla 515 pistettä. (STT)

Vik voitti Mannisen
yhdistetyn maailmancupissa

Norjan Sorkmolla liian
korkea arvo

hemoglobiinitestissä
JAAKKO JULKUNEN / HS

Maj Helen Sorkmo (oik.) selvitti yhdessä Norjan joukkueen
lääkärin Arne Vilbergin kanssa hiihtäjän korkeita veriarvo-
ja Toblachin maailmancupin kilpailussa.
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TOBLACH–Norjalaisesta Maj
Helen Sorkmosta tuli ensim-
mäinen hiihtäjä, joka ei pääs-
syt kilpailemaan maailmancu-
pissa liian korkean veren he-
moglobiiniarvon takia.

Sorkmo joutui parinkymme-
nen arvalla valitun naisen jou-
kossa Hb-testiin lauantaiaamu-
na Toblachissa, ja hänen Hb-
arvonsa ylittivät naisille asete-
tun ylärajan 165. Näin Sorkmo
ei päässyt mukaan vitosen kil-
pailuun, eikä siten myöskään
eiliseen takaa-ajoon.

Sorkmo saa osallistua ensi
lauantaina Davosin osakilpai-
luun, jos hänen Hb-lukemansa
ovat hyväksyttävät.

Kansainvälinen hiihtoliitto
(FIS) otti Hb-testit käyttöön
kaksi vuotta sitten. Sorkmon
kohtaloksi tuli olla ensimmäi-
nen urheilija, joka ei läpäissyt
Hb-mittausta.

Norjan joukkueen johto se-
litti eilen iltapäivällä järjeste-
tyssä tiedotustilaisuudessa pit-
kään ja hartaasti, miksi Sork-
mon tapauksesta ei kerrottu
julkisuuteen jo lauantaina. 

Viivyttely tiedottamisessa
ehti aiheuttaa vääriä huhuja.
Esimerkiksi kansainvälinen
uutistoimisto Reuters levitti ei-
len Italian uutistoimiston An-
san tietoihin perustuvaa uutis-
ta, jossa väitettiin kahden nor-
jalaisen ja yhden ukrainalaisen
mittauttaneen liian korkeat
Hb-arvot. Samassa yhteydessä
viitattiin dopingiin ja kielletyn
erytropoietiinin eli EPO:n
käyttöön.

”Tässä asiassa on valtavan
tärkeää ymmärtää, että kyse ei
ole dopingista. Tämä oli yllä-
tys meille kaikille, mutta
olemme tukevalla pohjalla”,
Norjan naisten valmentaja In-
ge Andersen painotti tiedotus-
tilaisuudessa.

Norjan maajoukkuenaisten
joukossa 29-vuotias Sorkmo
on keskitasoa. Parhaimmillaan
hän on yltänyt maailmancupis-
sa seitsemänneksi vuosi sitten.
Muonion avauskisassa kaksi
viikkoa sitten hän oli 35:s.

Sorkmo kuuluu niihin hiih-
täjiin, joiden hemoglobiini on
luonnostaan korkea ja lähellä
testien ylärajaa.

”Meidän kaksi vuotta jatku-
neessa omassa seurannassam-
me Sorkmon Hb-arvot ovat ol-
leet usein lähellä 165:tä, mutta
eivät koskaan yli sen”, kertoi
Norjan joukkueen lääkäri Ar-
ne Vilberg.

Sorkmo arvottiin testiin
myös Muoniossa. Silloin hä-
nen Hb-lukemansa oli vain
133. ”Se oli niin alhainen, että
epäilimme mittauksen luotet-
tavuutta”, Vilberg huomautti.

Lauantaina Toblachissa
Sorkmon ensimmäisen veri-
näytteen Hb-arvo oli 167. Sa-
masta näytteestä tehty toinen
mittaus näytti 168:aa. Vartti-
tunnin odotuksen jälkeen ote-
tusta toisesta näytteestä mitat-
tiin lukema 169.

”En osannut odottaa, että
Hb-arvoni on yli rajan, vaikka
tiesinkin, että se voi mennä lä-
helle. Kroppani on luonnos-
taan tällainen”, Sorkmo sanoi.

Sorkmo saattoi tietämättään
lisätä liian korkean Hb-arvon
riskiä sillä, että hän oleili en-
nen matkaa Italiaan kotimaas-
saan Trysilin alppimajassa,
kuten monet muutkin norja-
laishiihtäjät.
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KOK erottaa lahjotut jäsenensä
Järjestö tutkii sveitsiläisen Marc Hodlerin esittämät väitteet
Olympia

Juan Antonio Samaranch Marc Hodler

AP–Reuters–HS

LAUSANNE–Kansainvälisen
olympiakomitean (KOK) pu-
heenjohtaja Juan Antonio Sama-
ranch lupasi sunnuntaina, että
järjestön jäsenet erotetaan heti,
jos heitä todetaan syyllisiksi lah-
jontaan. Samaranch sanoi olevan-
sa yllättynyt väitteistä, joita sveit-
siläinen Marc Hodler, yksi maail-
man kokeneimmista urheilujoh-
tajista, esitti lauantaina.

Samaranch sanoi, että erityi-
nen työryhmä rupeaa tutkimaan,
onko KOK:n sääntöjä rikottu Salt
Lake Cityn saamien talvikisojen
2002 hakemisen yhteydessä.

”Jos vain aihetta ilmenee,
olemme valmiit erottamaan syyl-
lisiksi osoittautuvat jäsenet. Kun-
han vain saamme asiaa tutkimaan
ryhtyvän työryhmän lausunnot,
teemme omat päätöksemme 
asian ratkaisemiseksi.”

Hodler sanoi lauantaina, että

neljä agenttia, joista yksi on
KOK:n jäsen, on viimeisten kym-
menen vuoden aikana sotkeutu-
nut äänten ostamiseen olympia-
paikkoja valittaessa. Hodlerin ar-
vion mukaan KOK:n 115 jäse-
nestä 5–7 seitsemän on täysin
lahjottavissa. Hodler sanoi lisäksi
yhden agenteista kertoneen, ettei
yksikään hakijaehdokkaista ole
saanut kisaisännyyttä ilman hä-
nen apuaan.

Hodler sai vettä myllyynsä
lauantaina, sen jälkeen kun Salt
Lake Cityn järjestelytoimikunta
(SLOC) pyysi anteeksi taannois-
ta menettelyään talvikisojen
2002 hakuvaiheessa.

Frank Joklik, Salt Lake Cityn
talvikisojen 2002 järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtaja sanoi otta-
vansa täyden vastuun hakukomi-
tean käynnistämästä ”stipendioh-
jelmasta”, jota Hodler kutsui lah-
jukseksi. Hakukomitealla oli
käytettävissä 400 000 dollaria
(yli 2 milj. mk) annettavaksi 13
henkilölle opiskeluihin tai har-
joitteluun Yhdysvalloissa. Kuusi
heistä oli KOK:n jäsenten suku-

laisia, pääasiassa afrikkalaisia.
Samaranch sanoi närkästy-

neensä Hodlerin menettelystä,
kun hän meni ensin kertomaan
näkemyksiään tiedotusvälineitten
edustajille.

”Hänen olisi pitänyt ottaa asia
ensin esiin KOK:n hallituksessa”,
Samaranch sanoi.

”Olin perin yllättynyt. Jos hä-

nellä on nimiä ja todisteita, ne on
kerrottava KOK:n hallitukselle.”

Kärhämän synnyttyä Hodler
antoi ymmärtää, että Samaranch
halusi tukkia hänen suunsa. Sa-
maranch kiisti tämän .

”Kerroin vain kaikille hallituk-
sen jäsenille, että vain minä ja
toimitusjohtaja Francois Carrard
saavat antaa lausuntoja tiedotus-

”Ei tule kuulonkaan. Luotam-
me täysin Salt Lake Cityn järjes-
telytoimikuntaan.”

”Olemme huolissamme siitä,
jos jotkut ovat menetelleet ha-
kuprosessien aikana sopimatto-
masti tai jos agentit ja jotkut jä-
senistämme ovat järjestelleet 
asioita”, KOK:n varapuheenjoh-
taja Dick Pound sanoi.

”Meillä on omat aavistuksem-
me agenteista ja saatamme tietää
joidenkin henkilöllisyyden”,

Pound sanoi. ”Emme kuitenkaan
tiedä vielä, mitä he ovat tehneet
ja mitä eivät.”

Pound arveli, että tutkimukset
ja kuulustelut saatetaan ulottaa
myös Atlantaan, Naganoon ja
Sydneyyn Hodlerin lahjusvihjai-
lujen perusteella.

”Vielä ei voi sanoa, mihin
kaikki johtaa. Nyt pääkohteem-
me on joka tapauksessa Salt Lake
City”, Pound sanoi.

Valintamenettelyä
saatetaan muuttaa

Samaranch väläytti, että KOK
saattaa harkita kisaisäntien valin-
tamenettelyn muuttamista, jotta
lahjuskiusauksista päästäisiin
eroon. 

Nykykäytännön mukaan kaik-
ki KOK:n jäsenet ovat oikeutettu-
ja osallistumaan valintaäänestyk-
seen.

Samaranch arveli, että KOK
voisi siirtyä Kansainvälisen jal-
kapalloliiton (FIFA) käytäntöön.
Jalkapallon MM-kisaisännyyden
ratkaisee FIFA:n hallitus.

Hiihto
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TOBLACH–Jari Isometsä seisoi
eilen mielihyvää puhkuen hiih-
don maailmancupin palkintopal-
lilla Italian Toblachissa.

Tunnelma oli korkealla takaa-
ajon (15 km/p) kolmannen sijan
ansiosta, vaikka Isometsä joutui-
kin kuuntelemaan Norjan kansal-
lislaulua. Häntä ylempänä korok-
keella patsastelivat odotettu voit-
taja Björn Dählie ja toiseksi kiri-
nyt jättiyllättäjä, Dählien täysin
tuntematon maanmies Espen
Bjervig.

Vaikka Dolomiittien yllä pais-
tanut aurinko häikäisi, Isometsä
havaitsi yleisön joukosta yksinäi-
sen Suomen pienoislipun ja ter-
vehti kättään heilauttaen kilpai-
lun ainoaa suomalaiskatsojaa. Si-
niristilipulla ja suomalaistunnuk-
sin kuvioidulla kaulaliinalla oli
varustautunut Kemistä lähtöisin
oleva Leena Pekkala. Hän oli
saapunut Toblachiin Sloveniasta,
missä on asunut vajaan vuoden
paikallisen miesystävänsä kanssa.

Jo entuudestaan Isometsällä
oli mukavia muistoja Toblachis-
ta. Täällä hän viisi vuotta sitten
ylsi ensi kerran urallaan cupin
palkintopallille. Eilen Isometsä
ylsi kolmen parhaan joukkoon
18. kerran.

Björn Dählie meni kisassa me-
nojaan, ja lopussa hänellä oli jo
varaa löysätä vauhtiaan. Nyt hä-
nellä on 43 osakilpailuvoittoa
maailmancupissa.

Isometsä säntäsi ladulle seitse-
mäntenä mutta herkullisessa pai-
kassa, sillä kakkossijaan oli mat-
kaa vain kahdeksan sekuntia. Jo
kahden kilometrin kohdalla Iso-
metsä oli mukana letkassa, jota
veti Ruotsin Per Elofsson.

Kun kymppi oli takana, Iso-
metsä nousi kolmen kilometrin
ajaksi vetämään letkaa. Loppuki-
rissä hän ei mahtanut mitään
Bjervigille, mutta piti Elofssonin
hallitusti takanaan.

”Missään vaiheessa ei ollut
vaikeuksia. Nyt en joutunut anta-
maan edes lopussa periksi, kuten
kahdessa aiemmassa kisassa”,
kertoi Isometsä, joka maalissa
kävi heti kiittämässä Elofssonia
hyvästä vetoavusta. ”Meillä on
samanlainen hiihtorytmi. Sen ta-

kia pyrin koko ajan Elofssonin
peesiin.”

Isometsä kilpaili eilen vasta
ensimmäistä kertaa tällä kaudella
perinteisellä tyylillä. ”Tekniikka
pelasi ihan hyvin. Vaikka perin-
teisen kisoja ei ole ollut, olen
sentään tehnyt sillä muutamia ko-
vempia harjoituksia.”

Isometsän kausi on käynnisty-
nyt suunniteltua paremmin. Cu-
pin kokonaiskilpailussa hän nou-
si neljänneksi.

”Kyllähän tämä vähän mieti-
tyttää, miten tässä näin on käy-
nyt. Olen sentään kilpailuista
huolimatta harjoitellut enemmän
kuin muutamana edellisenä talve-
na alkukaudesta. Paremmin on
mennyt kuin etukäteen ajattelin,
mutta kyllä kunnon pitää vielä
tästä nousta. Hiihto on jo vahvaa,
mutta ei vielä herkkää. Nyt on
vielä ikään kuin aavistuksen käsi-
jarru päällä. Huippukunnossa on
silloin, kun hiihto on herkkää”,
Isometsä analysoi.

Cupin seuraava osakilpailu on
ensi lauantaina Sveitsin Davosis-
sa, missä miehet hiihtävät 30 ki-
lometriä (p).

”Kyllä siitä hyvä kisa voi tulla.
Pitää vähän latautua, jotta pärjäi-
sin sielläkin. Jospa taso säilyisi
eli pysyisin kymmenen parhaan
joukossa”, Isometsä sanoi.

Myllylä tavoitti
alussa Dählieä

Sen sijaan Mika Myllylä odot-
taa itseltään Davosissa parempaa
menestystä kuin hänelle herui
Toblachista. Eilinen takaa-ajo an-
toi jo viitteitä paremmasta, sillä
Myllylä nousi 16. sijalta kymme-
nennenksi. Se on hänen toistai-
seksi paras sijoituksensa tämän
kauden cupissa.

Myllylä hiihti alun hurjasti ja
tavoitti Dählieä puolimatkaan
mennessä peräti 16 sekuntia. Sa-
man tien hän iskeytyi peränpitä-
jäksi siihen letkaan, jossa Iso-
metsäkin eteni. Parhaimmillaan
Myllylä oli vain nelisen sekuntia
Isometsän takana.

Puolimatkan jälkeen Myllylä
alkoi pudota, mutta sijoitus on-
neksi säilyi. Maaliin hän tuli 40
sekuntia myöhemmin kuin Iso-
metsä.

”Ei ollut paukkuja loppuun as-
ti. Viimeinen lenkki oli täyttä
tuskaa. Mielestäni en hiihtänyt
liian kovaa. Kyllä lauantaista me-
nin selvästi eteenpäin, joten tosi

tyytyväinen täytyy olla. Nyt jak-
soin kahdeksan kilometriä. Sai-
rastelu söi kuntoa niin paljon, et-
tei se ole lähelläkään sitä, mitä se
oli Vuokatissa”, Myllylä vertasi.
Kolme viikkoa sitten Myllylä
voitti Vuokatin tarkkailukisan
erittäin vahvalla hiihdolla.

Takaa-ajoon pääsi lauantain
kisan 60 parasta, joten suomalai-
sia oli mukana vain neljä ja kol-
me tippui ulos. Sami Repo hiihti

tasaisesti ja nousi yhden sijan
23:nneksi. Kuisma Taipale paine-
li takaa-ajossa Repoa nopeam-
min ja hivuttautui startin 52. ti-
lalta 30:nneksi. Näin hän kuittasi
cupissa jäännöspisteen.

Norjan Espen Bjervig ponkaisi
tuntemattomuudesta suoraan pal-
kintopallille. Takaa-ajoon hän
lähti 14:ntenä, vain viisi sekuntia
Myllylän edellä.

Bjervig, 26, ollut viime vuosi-

na B-maajoukkuetason hiihtäjä.
Viime talvena hän ylsi pari ker-
taa cupin pisteille loppukaudesta.
Lahdessa hän oli 26:s.

Bjervig on kotoisin saarelta,
joka sijaitsee Oslo-vuonossa, jo-
ten kotikonnuillaan hän ei ole
päässyt harjoittelemaan ainakaan
varmoissa lumioloissa.

L Naisten maailamncupin hiih-
dosta sivulla D 4.

Isometsä rutisti
kolmanneksi

JAAKKO JULKUNEN / HS

Jari Isometsä puristi kaikki voimansa loppukiriin.

Vahva hiihto takaa-ajossa toi
jälleen mukavia muistoja Italiasta

LYHYESTI

TOBLACH–Suomen hiihtäjil-
lä on ollut hemoglobiinites-
teissä yksi läheltä piti -tapaus.
Salpausselän kisoissa tammi-
kuussa 1997 kaksi naishiihtä-
jää pääsi ladulle vasta uusinta-
näytteen jälkeen. Toinen heistä
oli suomalainen ja toinen rans-
kalainen.

Hiihtäjien ensimmäisen
näytteen Hb-arvo hipoi rajaa
(165), mutta toisen näytteen
lukemat olivat alle rajan. Tuol-
loin ei kerrottu, kenestä suo-
malaishiihtäjästä oli kyse.

Päävalmentaja Kari-Pekka
Kyrön mielestä norjalaisen
Maj Helen Sorkmon tapaus on
vastaavanlainen kuin painijan
jääminen niin sanotusti vaa’al-
le, eli hän ei pääse kilpaile-
maan liian painon takia.

”Tämä oli ensimmäinen ta-
paus lajissaan. Olen osannut
odottaa, että näin käy jossain
vaiheessa. Mielestäni FIS on
ollut huonosti valmistautunut
tähän tilanteeseen. Siellä olisi
pitänyt miettiä, mitä sitten teh-
dään, jos näin käy. Nyt tästä

ehti syntyä jo törkeää uutisoin-
tia, jossa puhuttiin dopingis-
ta”, Kyrö sanoi.

FIS päätti ottaa Hb-testit
käyttöön sen takia, että aiem-
min normaalien dopingtestien
yhteydessä kerätyistä verinäyt-
teistä ilmeni luonnottoman
korkeita Hb-arvoja. FIS:n lää-
ketieteen asiantuntijoitten mu-
kaan kyseessä oli kiistaton
näyttö siitä, että jotkut hiihtä-
jät olivat käyttäneet kiellettyä
EPO:a.

(HS)

Suomalaisilla yksi läheltä piti -tapaus

TPS hallitsi
kiekkoliigan
syyskautta
kotimaisin
voimin.
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Suomalaiset jäivät
ilman sarjavoittoa
Vantaan painicupissa.
Juha Lappalainen (yllä)
lähimpänä täysosumaa.
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Jani Sieviseltä
loppui puhti
EM-uinneissa.
Kuudes sija
pitkällä matkalla.
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välineille. Se on yleinen tapam-
me”, Samaranch sanoi.

Samaranch sanoi kunnioitta-
vansa ja arvostavansa Hodleria ja
kumosi arvelut, että Hodler saa-
tettaisiin erottaa KOK:n jäsenyy-
destä lausuntojensa takia.

”Ei milloinkaan tule kysee-
seen, että joku harkitsisi Hodle-
rin erottamista”, Samaranch sa-
noi.

Samalla Samaranch pyyhkäisi
pois mahdollisuuden, että Salt
Lake City menettäisi kisaisän-
nyytensä, vaikka väitetyt värin-
käytökset osoittautuisivat tosiksi.

uusinta mv

Aleksei Jeremenkon
tulo Klubiin varmistui
Jo muutaman viikon huhuiltu Aleksei Jeremenkon siirto
HJK:n riveihin on varmistunut. Viime kauden Norjan liigas-
sa Tromsö IL:ssä pelannut 34-vuotias venäläinen on tehnyt
HJK:n kanssa 2+1 vuoden sopimuksen. Ennen Norjan vie-
railuaan Jeremenko pelasi kausina 1992–1997 Pietarsaaren
Jarossa 187 SM-sarjaottelua ja teki niissä 37 maalia.

Jeremenko muuttaa lähiaikoina perheineen Suomeen ja
liittyy HJK:n harjoitusrinkiin tammikuun puolivälin jälkeen.

(HS)


