Segmentering av «MISLIKER serieutvidelsen og «Oppskrytt lavmål»
Tekst
1.

MISLIKER

serieutvidelsen

2.

Gulbrandsen frykter for ujevne lag

3.

Solveig Gulbrandsen forstår ikke
utvidelsen fra 10 til 12 lag i Toppserien
for damer.
Det skjer fra neste sesong.
«Jeg kan ikke se
at dette skal gjøre oss hverken bedre
eller mer interessante.
– Starter i feil ende

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

Nå har det endelig blitt en viss kvalitet
på lagene
som rykker opp fra 1. divisjon
og det har ikke vært altfor mange stygge
resultater.
Dessverre tror jeg
det vil bli flere av det i årene
som kommer,»
skriver Gulbrandsen på sin egen
hjemmeside.
– Jeg er usikker på
om vi har stor nok bredde til å
opprettholde kvaliteten.
Selvsagt håper jeg
at det vil slå positivt ut,
at flere spillere kan ta steget opp,
men jeg er redd for
at vi begynner i feil ende,
sier Kolbotn-spilleren til VG.
Gulbrandsen venter barn i begynnelsen
av juni
og er tidligst spilleklar når høstsesongen
starter.
Tror på økt interesse
Landslagssjef Bjarne Berntsen er av en
annen oppfatning.
– Jeg synes
det er bra.
Man får nye toppserielag på steder
som ikke har det i dag,
og det vil øke interessen for fotball i hele
landet,
sier Berntsen.
Spillende assistenttrener for Team
Strømmen, Hege Riise, er også uenig
med Solveig Gulbrandsen.
– Jeg tror det vil bli bra på sikt, mener
Riise
– og får støtte av Liungen-trener Kjersti
Thun, Trondheims / Ørn-trener Gøril

Stemme
VG, men også en
slags indirekte tale,
tittel
VG, men også en
slags indirekte tale,
undertittel
VG, men også en
slags indirekte tale,
ingress

Kommentar
Gulbrandsens syn løftes fram.

Solveig
Gulbrandsen,
direkte skriftlig sitat
Gulbrandsen,
mellomtittel
Solveig
Gulbrandsen,
direkte skriftlig sitat

VG siterer fra en gammel nyhet på
Gulbrandsens hjemmeside.

Gulbrandsen,
direkte tale

Gulbrandsen utdyper sitt syn
overfor VG.

VG

Gulbrandsens graviditet er
irrelevant for spørsmålet om neste
sesong, men knytter utspillet til
noe mer aktuelt, nemlig seriestart.
Motstandernes argumenter antydes.
Den mannlige landslagssjefen er
først ut av motstanderne.
Berntsen uttaler seg skråsikkert om
framtida. Han begrunner
standpunktet sitt.

VG, mellomtittel
VG, men også en
slags indirekte tale
Bjarne Berntsen,
direkte tale

Tittelen forklares.

Gulbrandsen får fornavn, og
utspillet settes i kontekst.

Mellomtittelen bryter opp sitatet,
men underbygger tittel og ingress.
Sitatet fortsetter.

VG, men også en
slags indirekte tale

Nå kommer de kvinnelige
motstanderne.

Hege Riise, dirkete
tale
VG, men også en
slags indirekte tale

Riise får ikke gi noen saklige
argumenter.
Disse får ikke uttale seg.
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Kringen og landslagsesset Ingvild
Stensland.
Generalsekretær KAREN ESPELUND i
Fotballforbundet er klinkende klar på
at dette er et nødvendig tiltak.
– Utvidelsen vil gi økt profesjonalitet og
økt sportslig kvalitet.
Flere spillere vil få anledning til å spille
mot toppspillere,
Sier Espelund.
TOPPSERIE-DAMENE: Toppserien for
kvinner er klare til seriestart i morgen.
Bak fra venstre: Dagny Knudson,
Amazon, Stine Andreassen, Arnabjørnar,
Ingrid Hjelmseth, Trondheims Ørn,
Anneli Giske, Fløya, og Ingvild
Stensland, Kolbotn.
Foran fra venstre.: Trude Amundsen,
Sandviken, Guro Knutsen, Røa, Åshild
K. Thorrud, Liungen, Gry Tofte Ims,
Klepp, og Hege Rise, Team Strømmen.
Foto: SCANPIX
IKKE FORNØYD: Kolbotn-profilen
Solveig Gulbrandsen.
TOPP-SERIEN 2006
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Norsk fotball har aldri priset seg høyere,
har aldri tatt større plass i samfunnet,
har aldri fått bredere omtale,
men inntil videre er sannheten
at fotballen [53] er oppskrytt lavmål.
vi ser,
Det siste er naturligvis et tankekors for
alle oss i mediene
som løfter fotballen fram,
men den usle kvaliteten bør først og
fremst bekymre fotballen selv.
For eliteserien er nå i ferd med å bli et
slags fysisk testlaboratorium
der ethvert forsøk på spill blir slukt av
destruktive oksygenbroilere,
og der resten handler om hvem
som har mest muskler på dødball.
Det er en skrikende mangel på gode
offensive ferdigheter, på kombinasjoner
utover å klinke ballen pokker-i-vold, og
ikke minst synlig vilje til planmessig
godt angrepsspill.
Det er en betenkelig utvikling,
og norsk fotball blir heller ikke bedre
om den også skal være unntatt alle
former for forsøksvis objektiv kritikk.
Derfor er det på tide å kalle en spade for
en spade, og fastslå
at norsk fotball, etter seks serierunder,

VG, men også en
slags indirekte tale,
egen ramme
Karen Espelund,
direkte tale i egen
ramme

Espelund blir en slags
kronmotstander pga. rammen.

VG, bildetekst

Vi får ikke vite hvorfor disse
spillerne er valgt ut til bildet. Er de
kapteiner på hvert sitt toppserielag?

VG, bildetekst

Gulbrandsen framstår som
misfornøyd, ikke kritisk.
Vignetten viser at det dreier seg om
fotball, og at VG har jevnlige
artikler om toppserien.

VG, toppvignett

Stemme
VG-kommentator
Truls Dæhli, tittel
Truls Dæhli, ingress

Truls Dæhli

Espelund får begrunne
standpunktet sitt.

Kommentar
Dæhlis konklusjon gjøres til tittel.
Tittelen begrunnes og gjentas.

Dæhli argumenterer for sitt
standpunkt.

fremstår som en gedigen kalkun.
67. Lillestrøms trener Uwe Rösler er ganske
sikkert hoppende uenig i en slik
konklusjon,
68. og jeg forstår hans hemningsløse glede
over seier og serieledelse i går.
69. Det skulle bare mangle.
70. Men om Rösler gidder å se kampen en
gang til, med bare et bittelite kritisk
blikk,
71. vil han se en fotballkamp så ille dårlig
72. at den i lange perioder knapt var til å tro.
73. Og slike har det vært mange av i vår.
74. For utover Robert Korens små glimt av
briljanse, og et strålende mål av Bjørn
Helge Riise, hva var det vi egentlig så?
75. Et hav av dueller, klareringer,
tilfeldigheter og feilpasninger.
76. Et hav.
77. Lillestrøm var ikke gode,
78. men vant.
79. Start var bare dårlige.
80. Det er greit nok.
81. Men vi må kunne forlange mer.
82. I motsatt fall svever norsk fotball rundt i
en selvgod boble
83. som er nødt til å sprekke.
84. For det er ikke et kvalitetstegn
85. at Stabæk sjokkerer Brann i Bergen,
86. at Sandefjord truer Rosenborg på
Lerkendal,
87. at den regjerende seriemesteren ligger på
ryggen,
88. og at resultatene ellers forteller om en
serie
89. der alle slår alle.
90. All ære til nykommerne og andre
91. som presterer mer enn forventet,
92. men resultatene, og alt [93] forteller bare
93. vi ser bak resultatene,
94. at toppen er svekket,
95. og at de nest beste har tatt steget opp på
samme nivå.
96. Det gjør kanskje serien spennende.
97. Men fotballen lider.
98. Fordi den blir dårligere.
99. DETTE HOLDER IKKE:
100. Her er et knippe bilder fra gårsdagens
eliteserie.
101. Etter seks runder konstaterer VGs
kommentator
102. at norsk fotball fremstår som en gedigen
kalkun.
103. TRULS DÆHLI MENER

VG, bildetekst

VG kommer inn og kommenterer
Dæhlies kommentar.

VG

Vignett som signaliserer fast
spalte.

