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Bjarg avgjorde på overtid
for andre gang i år

To Gneist-jenter
med hat trick

FOTBALL: Bjarg-herrene har fått en meget god start
på sesongen i tredjedivisjon. Laget står bokført med
fire seiere etter fem spilte kamper. Mandag kveld
ble det 1-0-seier hjemme mot Nest-Sotra 2. Sondre
Øvsthus Skutle (til venstre på bildet) headet inn vinnermålet to minutter på overtid. Også i serieåpningen mot Gneist scoret Bjarg vinnermålet på overtid.
– Det er andre gang i år at vi avgjør på overtid.
Det vitner om en herlig innstilling i laget når man
aldri gir seg. Vi ser at vi må jobbe hardt for hvert
eneste poeng, men fire seiere på fem kamper er en
god start på sesongen, sier Bjarg-trener Torbjørn
Birkelund.

FOTBALL: To Gneist-spillere scoret
hat trick da laget slo Nymark 8-3
hjemme på Liland onsdag kveld. Isabel
Breisnes og Monica Thune puttet
tre mål hver. Anne Fjeldstad og Tine
Stenevik scoret hvert sitt mål. Nymark
ledet serien før kampen. Nå er det
Gneist som topper tredjedivisjon for
kvinner.
Foto: IL Gneist
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Rekord-deltakelse på Karabi
FRIIDRETT: 560 deltakere er

klare for å konkurrere i årets
Karabinleker på Fana Stadion.
av Ståle melhus

melhus@fanaposten.no

Totalt blir det nærmere 1900 starter i helgen, når 560 friidrettsutøvere stiller til start under Karabinlekene.
– Vi har rekordstor deltakelse i
år, og vi forventer mange gode prestasjoner, sier Anita Bolstad Raa i
Fana IL.
De første øvelsene starter allerede ved 17-tiden fredag ettermiddag. Blant annet blir det anledning
til å se den meget talentfulle stavhopperen Pål Haugen Lillefosse
(14) i aksjon. I fjor satte Pål verdensrekord for sin årsklasse på
Fana stadion med 4,47 meter.

Moro med rekruttene

En annen talentfull utøver er
sprinteren Filip Bøe (16) som skal
løpe 60 meter, 100 meter og 200
meter i løpet av helgen.
– Vi har også forventninger til
høydekonkurransen, spesielt gutter 16-klassen. Der er det veldig
høyt nivå, og vi håper de skal passere 190 cm under konkurransen,
sier Bolstad Raa.
Lørdag og søndag starter øvelsene klokken 10 om formiddagen.
Søndag er reservert for rekruttene,
altså de yngste utøverne.
– Vi gleder oss til søndagen. Det
er alltid moro å se rekruttene når
de konkurrerer. Spesielt på det
lange løpet, som er 400 meter - en
runde på stadion. De står innbitt
på startstreken, og går alltid rolig
ut første halve runden, men når de
heies ut på oppløpet så kommer de
i full fart mot mål. Det er fantastisk artig, sier Anita Bolstad Raa.

Sosialt arrangement

I tillegg til mange spennende
idrettsøvelser og gode prestasjoner, legger Fana IL opp til et sosialt
arrangement.
– Karabinlekene arrangeres i år
for fjerde gang. Tidligere het det
Fanalekene. Det kommer alltid
mye folk, og vi fyrer opp grillene
og lager det trivelig og sosialt på
Fana Stadion. Vi har jobbet mye
med å skape et godt arrangement,
og dette ser vi frem til, sier Anita
Bolstad Raa.
Fana IL har blitt tildelt Ungdomsmestermesterskapet i friidrett 2017. Det er NM for ungdommer i alderen 15-19 år.

REKRUTTER MED FUTT: I helgen arrangeres Karabinlekene på Fana Stadion med 560 deltakere på start. – Det er ny rekord, jubler Anita Bolstad Raa.

– Da kommer det rundt 850 deltakere hit, så årets Karabinleker
blir en liten generalprøve på neste
års UM. Vi har hatt store mesterskap på Fana Stadion tidligere, så
det gleder oss at vi har fått dette
mesterskapet, sier Bolstad Raa.

Idrettskole i sommer

Friidrettsgruppen inviterer også
til idrettsskole i sommer. To uker
etter skoleslutt og to uker før skolestart kan barn og unge i alderen
7 til 13 år bli med på idrettskole.
– Vi har unge ledere og utøvere som stiller som trenere, og det
pleier å være populært. Tidligere
har vi bare hatt en uke før ferien

og en i slutten av ferien, men nå
blir det to uker med idrettsskole.
Da får de prøve seg på forskjellige øvelser, og de blir undervist i
forskjellige teknikker, sier Bolstad
Raa.
De som ønsker å melde seg på
idrettskole i sommer kan gå på
Fana IL sin hjemmeside og klikke

på annonsen for idrettsskolen. Der
ligger det påmeldingsskjema. Bolstad Raa understreker at en ikke
behøver å være medlem i Fana IL
for å få være med på idrettsskolen i
uke 25-26 og 32-33.
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Studentmestere på
Nordåsvatnet

ROING: Lørdag ble studentmesterskapet i roing
arrangert på Nordåsvatnet. Der kjempet 21 åttere
fra ulike studentroklubber i Norge om å bli norske
studentmestere i åtter med styrmann. Elleve lag
deltok i herreklassen og ti lag i kvinneklassen.
NTNUI vant både herre- og kvinneklassen. NHH
Crew og BSI tok henholdsvis andre- og tredjeplass
i herreklassen. I kvinneklassen endte Justitia på
andreplass. Sjøkrigsskolen tok tredjeplassen.
– Arrangementet gikk veldig bra, og vi fikk også
en flott premieutdeling på banketten på Sjøkrigsskolen. Lagene fra NTNU har vunnet alle årene
de har stilt lag, opplyser Hanne Wiese-Hansen,
informasjonsansvarlig i regattastyret.

Foto: Gaute Tjøm/Norges Roforbund

Foto: Kent Roar Nybø

inlekene
Syv på rad for Kristoffer og Are,
men EM-gullet glapp 200 meter fra mål
ROING: Med både fjorårets verdensmestere Frankrike og sølvmedaljører
Storbritannia hjemme var det store
forventninger til at Kristoffer Brun
og Are Strandli skulle ta EM-gullet i
lettvekt dobbeltsculler forrige helg.
Det internasjonale roforbundet
hadde dem som favoritter i forkant av
fredagens forsøksløp, og nordmennene viste seg favorittstempelet verdig
med å ro inn til raskeste forsøkstid
av alle de tre heatene. Lørdag fulgte
de opp med seier i semifinalen, også
med bestetid av de to heatene. På
finaledagen var det meget utfordrende forhold med mye sidevind og

tilhørende bølger.
– Kristoffer mente at det var noen
av de verste roforholdene som han
har opplevd, forteller Sjur Øyen, leder
for media- og informasjonsutvalget i
Norges Roforbund.
Ut fra start jobbet nordmennene
seg opp til en ledelse, som varte fra
like før passering ved 500 meter til
like før 1500 meter var unnagjort. Da
bestemte irene seg for å gi nordmennene kamp til døren. Med et godt
opptrekk lå de nesten side om side da
båtene gikk inn i spurtsonen.
– Da den norske baugballen var
innenfor første røde bøyerekke i

spurtsonen fikk Are eller Kristoffer
en såkalt fisk som stoppet mye, om
ikke alt, av båtens fart. Da var det
dessverre game over i gullkampen.
Irland suste forbi, og de siste takene
før mållinjen kom også Tyskland seg
forbi. Kristoffer og Are var tydelig
skuffet over at gullet glapp med 200
meter igjen til mål, sier Øyen.
Selv om gullet glapp, tok den
norske dobbeltsculleren sin syvende
mesterskapsmedalje på rad. Brun og
Strandli har nå ett VM-gull, ett EMsølv, to VM-bronse og tre EM-bronse.
– Men i år er det kun én ting som
gjelder: OL i Rio, påpeker Øyen.

FRIIDRETT: Også i sitt andre år i det
som løperne omtaler som vårens
vakreste eventyr var det unge
Gneist-laget med å sette sitt preg på
den gjeveste klassen i Holmenkollstafetten.
– Etter to etapper pustet vi Gular,
som ble nummer to, i ryggen etter en
kjempegod etappe av Espen Roll Karlsen. Han hadde nest beste etappetid
opp Norabakken, forteller hovedtrener
Bjarte Eikanger.
Halvveis inn i stafetten, etter syv
etapper, lå laget på fjerdeplass bak
de tre store Tjalve, Gular og Vidar ved
stafettens høyeste punkt på Besserud.
– Stian Øvergaard Aarvik og Anders
Bjørndal la ned en imponerende innsats. Stian hadde beste etappetid opp
Besserud på syvende etappe, mens

Foto: IL Gneist

Gneist på sjetteplass i Holmenkollstafetten

Anders hadde nest beste tid på femte
etappe, forteller Eikanger.
Gneist endte til slutt på sjetteplass
i herreklassen, og forsvarte plasseringen fra fjorårets stafett. Laget var
ett sekund fra femteplassen, og løp 75

sekunder raskere enn i fjor i en noe
lengre løype, opplyser hovedtreneren.
– Med en snittalder på under 20
år har vi mye å glede oss til i årene
fremover, dersom vi får beholde
talentene våre.

Kjører i foreldrenes farvann

Foto: Anita Bolstad Raa

JETSKI: I helgen er det EM i jetski i
Kroatia. Hjellestad Jet Ski Klubb stiller
med seks utøvere. Stian Schjetlein,
Ulrik Berntsen, Daniel Svae Andersen
og Vegard Liseth får prøve seg mot
Europas beste førere i seniorklassene.
I år har også to juniorer fått anledning
til å delta. Viljar Berntsen og Oliver
Liseth kjører sitt første mesterskap
utenfor Norden. Oliver og Viljar kjører
klassen Ski Junior GP3, som består av
pole position og tre heat. Der vil de
møte tøff motstand fra juniorutøvere
som tidligere har vunnet både EM og
VM.

Det er 15 år siden første gang Hjellestad Jet Ski klubb sendte to utøvere
til EM. Da var det foreldrene til Viljar
og Oliver som deltok i EM i England.
Nå får altså sønnene deres prøve seg.
Guttene var de første utøverne i Norge som begynte med knøttejet. De har
kjørt jetski siden de var seks år gamle.
Nå står Europa for døren.
Teambilen med åtte jetskier tok turen til Kroatia via danskebåten. Resten
av utøverne satte seg på flyet torsdag
morgen. De har ligget i hardtrening
hele vinteren og våren, og er klare for
å gi full gass i europamesterskapet.
Foto: Hjellestad Jet Ski Klubb

