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Maja Lischner (3) er født i Sverige,
har amerikansk far og norskfødt
mor. Nå lærer den unge damen
med solbriller seg engelsk via
iPod, mens storesøster Thea (5) su-
ser rundt med startnummer 146
under Narviklekene...
Kjell Kolsvik
kjell.kolsvik@fremover.no

Pappa Benjamin er lege i Narvik.
Mamma Kathrine er fysioterapeut.
Maja på bare tre år sitter godt i vogna
med noen pærebiter i fanget og iPod
på plass.  Der kan hun høre engelsk
og kikke på film  mens lekene pågår. 

Halve språket
Mamma og pappa vil at barna også
skal kunne engelsk, som jo er halve
språket til far Benjamin. 

– Vi vil gjerne at Maja skal lære
seg engelsk siden pappa er svensk-
amerikansk. Derfor har hun med seg
iPod også når vi kjører lang turer med
bil, sier mamma, som har enda ei lita
snelle til stående noen meter borte -
ved lengdegropa der pappa en funk-
sjonær og tar et tak.

Nora på ett år
– Nora, hun i barnevogna, er bare ett
år, kan Kathrine fortelle.
Hele familien koste seg i sola som tit-
tet frem  under under de vindfulle
Narviklekene lørdag. Thea som del-
tok under rekruttdelen av stevnet kjø-
rer også litt alpint på vinteren. 

Maja (3) på lekene
med iPod og pære 

FAMILIE: Pappa Benjamin, datter Thea (foran), mamma Kathrine (bak) og
tre år gamle Maja i vogna med iPod og høretelefoner. (Foto: Kjell Kolsvik)

Hun betjente kiosken,
men ville mye heller
ha vært med i Narvik-
lekene, unge Silje 
Danielsen (15).

Kjell Kolsvik

Ungdomsskoleeleven Silje Dani-
elsen fra Narvik IL fikk ikke være
med da lagkameratene fra idrettsla-
get deltok på hjemmearenaen i hel-
gen.

Skade
En beinhinnebetennelse som har pla-
get ungjenta noen år, sørget for at det
ble kjøkkentjeneste og tilskuerplass.

– Leit. Skulle gjerne deltatt, sier
hun der hodet stikker frem i kiosklu-
ka. 

Silje håper hun snart blir bedre fra
skaden, slik at ikke hele sesongen ry-
ker.

I høst
– Jeg skal i hvert fall være med fra i
høst, påpeker  9.klassingen ved
Framnes skole. Det er først og fremst
løpsøvelser og høyde hun deltar i. 

Silje fikk ikke delta

I KIOSKEN: Silje Danielsen solgte
juice mens vennene deltok. 

Tarandekket på
Narvik stadion er
veldig hurtig. Bare
spør rekordraske
Eric Marhaug (14)
fra Bodø. 
Maria Abdli
maria.abdli@fremover.no

Løpebanen på Narviks friidrettsa-
rena har alltid gått for å være en av
de beste i Nord-Norge. Med blant
annet årsbeste på landsbasis og
flere personlige rekorder, beviste
banen igjen hva den er god for
under helgens Narviklekene i fri-
dirett. . 

Årsbeste i Norge
Stortalentet fra Bodø, Eric Alber-
to Marhaug (14) suste bortover
underlaget med ei sånn fart at han
ble best i Narvik - og resten av lan-
det - på 60-meteren i sin årsklasse.
I finalen 60-meter sprang han inn
på 7,69, og er nå innehaveren av
det beste resultatet så langt i år.

Han gjorde det imidlertid ikke
bare bra på 60, 100 og 200-mete-

ren, men viste også hva han var
god for i de andre grenene. 

– På hopp var jeg bare to centi-
meter unna høyeste hopp for gut-
ter 14. Det var kjedelig, men jeg
håper jeg tar det neste gang, slår
Eric fast. Han hoppet desidert
høyest, og sa seg i grunn godt for-
nøyd med 175 centimeter. Neste
helg håper han på flere gode re-
sultater på Veidekkelekene på
Lillehammer.

Tromsø-talent med pers
Blant mange andre talentfulle
ungdommer som utfoldet seg på
Narvik-banen, var Tromsø-talen-
tet, Nikolai Bjerkan (18). Etter å
ha hatt en enorm fremgang i det
ene året han har holdt på med fri-
idrett, rakk han i helga å slå sin
personlige rekord på 100 meter  -
fra 11,39 til 11,31. 

– Narvikbanen er rask. På tross
av at underlaget er gammelt, er det
godt. På for myke baner mister
man fart, men denne er midt i
mellom for mye og for hard, me-
ner han. 

På en god dag ligger Nikolai på
topp fem i Norge, blant løpere i
sin klasse, og han satser knall-
hardt mot en videre løpekarriere.

Det at han slo sin egen personlige
rekord nå i Narvik, lover godt for
neste helg. 

Medaljehåp i NNM
- Da skal jeg være med på NNM i
Hammerfest, forteller Nikolai, og
innrømmer at han har medalje-
håp. 

I helga vant han for øvrig både
menn junior 100 meter og menn
junior 200 meter. Nikolai er imil-
dertid overbevist om at han har
mer å gå på.

– Jeg var slapp etter fire timer i
bil og en hel dag på stadioen, sier
Nikolai som ikke var helt fornøyd
med lørdagens 100-meter. På
200-meteren søndag syntes han
imidlertid det gikk forholdsvis bra
- selv om han hadde håpet på litt
bedre tid. 

Med mange gode resultater og
god stemning under Narvikle-
kene, sier arrangørene seg godt
fornøyd med helga - og banen. 

– Når jeg  har punchet inn resul-
tatene fra løperne, ser jeg at
mange av dem har gjort klare for-
bedringer i forhold til sine rsbes-
te, sier Kari Ann Nygård, leder i
sekretariatet. 

Hun forteller om mange meget

GOD FART: Rask mann på rask bane gjorde at Nikolai Bjerkan fra Tromsø slo sin egen personlige rekord under Narviklekene. 

Lynrask lø

Maja Lischner.

iPod er en harddisk- eller flash-
basert musikkspiller fra Apple.
En iPod kan spille musikkfor-
matene MP3, WAV, AAC, AIFF,
Audible og Apple Lossless. Ved
siden av avspilling kan enkelte
iPoder også brukes som en
ekstern harddisk. En iPod kjen-
netegnes ved dens kompakte
størrelse, enkle brukergrense-
snitt basert på et sentralt klik-
kehjul, samt en hurtig FireWi-
re- eller USB 2.0-forbindelse
som kan overføre data med
hastigheter opp til 400
Mbit/sekund. Den første iPod-
enheten ble annonsert i okto-
ber 2001. (Kilde: Wikipedia)

Hva er iPod
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gode resultater innenfor samtlige
grener, men spesielt løping. 

Rask bane
– Det er ingen tvil om at det er en
rask bane, på tross av at den er litt
nedslitt, mener sekretariats-lede-
ren.

Leder i klubben, Brigt Samu-
elsen, bekrefter at friidretten i Nar-
vik har vært heldig med løpebanen. 

– Den har alltid vært rask, selv da
underlaget var grus. Martin Ryp-
dal satte blant annet nordnorsk re-
kord her for noen år siden. 

Friidrettslederen understreker
imidlertid at det er mye mer enn
underlaget som ligger til grunn for
topp-tider.  – Årsbeste har også
mye med plasseringen i feltet, og at
man kanskje har trent mye, påpe-
ker han. 

Likevel, for mykt underlag nær-
mest «suger» til seg krefter, mens
for hardt fører til at man ikke får
godt nok hold. Heldigvis er
tilbakemeldingen fra løperne klar -
Narvikbanen er midt mellom. 

Den begynner imidlertid å bli
slitt, og Samuelsen forteller at for
at den gode stanarden skal opprett-
holdes, må toppdekket byttes sna-
rest.

Blant et engasjert publikum,
var Torleif Johansen (83) og
barnebarnet Selina (3). For 51
år siden var Johansen en av tre
som startet opp Narviklekene,
og han har dermed fulgt utvik-
lingen fra den spede begyn-
nelsen til dagens suksess. 
– Det har skjedd store foran-
dringer. Før var det sand og sag-
flis i lengdegropa, og det ble fort
til is fordi det holdt så godt på
vannet, minnes Johansen.

Nå er imidlertid grusbane byt-
tet ut med tartan-dekke, og ma-

nuelt tidtakersystem
er bytte ut med et
topp moderne, auto-
matisk. 83-åringen
synes det er gledelig
å se at det flotte friid-
rettsmiljøet har hodlt
seg så godt i Narvik. 

– Friidrett har all-
tid lagt mitt hjerte
nært. Derfor er det
hyggelig å se så mange gode pra-
sjoner. 

Med nytt tidtakeranlegg til
flere hundre tusen kroner, tok

klubben nok et
skritt videre. 

– Det er helt utro-
lig. Vi får doku-
mentert alt, sier Tor
Einar Henriksen.
Sammen med Hans
Morten Dalhaug,
har de prøvd ut det
nye systemet, og i
det startskuddet

går, starter klokkene inne hos tid-
taker-gutta, mens kameraet fore-
viger hvem som kommer først
over målstreken

Fra grus til tartan

Etter bare å ha holdt
på med friidrett i
noen måneder,
sprang André Gart-
land Hoff (11) fra Sa-
langen inn til første-
plass på 60-meteren
- og det på sitt aller
første stevne.

Maria Abdli
maria.abdli@fremover.no

Dermed sikret han gull til Salang-
en Friidrett. 

Første konkurranse
– Jeg er kjempefornøyd. Det er
den første turneringen jeg er med
på, så jeg hadde aldri trodd at det
skulle gå så bra, jubler 11-åringen
så snart han får igjen pusten. 

Med en egen liten heiagjeng og
målkomité fra Salangen, er det
stor stas å komme i mål - og med
seieren i boks, er virkelig dagen
reddet. 

God utvikling
André er bare ett av mange nye
talenter i Salangen Friidrett. Et-

ter at klubben startet opp for to år
siden, har utviklingen vært god,
og i vinter har klubben hatt et
stort oppsving på rekrutterings-
siden med mange nye og lovende
talenter. 

Leder i klubben, Gunnar
Sæbø, er strålende fornøyd -
både med Andrés og resten av
klubbens innsats i helga. Til
sammen 12 utøvere kom til Nar-
vik i helgen, og han understreker
at samtlige har gjort en god figur
under øvelsene.

Artig med resultater 
– Det er ikke seier som betyr
mest for oss, men det er ikke til å
stikke under en stol at vi synes
det er ekstra artig når det går så
bra, sier Sæbø. 

Mest fornøyd er han imidlertid
med den gode rekrutteringen. Da
klubben startet  opp for snart to år
siden, var det for at friidrettsta-
lenter i Salangen skulle ha en
klubb å tilhøre slik at de kunne
melde seg på konkurranser. Nå
kommer det stadig flere til, og
blant de som imponerte i helgen,
fantes det alt fra stevne-debutan-
ter til mer erfarne. 

– Det var kjempekult med
stevne her i Narvik. Jeg blir nok
garantert med flere ganger, for-
sikrer André.

Under ellers gode forhold - med unntak
av litt regn søndag, var det vinden som
skapte mest problemer, særlig for høy-
dehopperne.
– Jeg trodde først at det var håret som
hadde kommet borti, men så var det bare
vinden, sier en lettet Amalie Storjord To-
vås (11) fra Salangen. 

Vind til besvær

IMPONERTE: Salangen-gjengen bestående av Simon Sæbø bak f.v),
Sander Løvhaug, Vilde Rasmussen, Simon Løvhaug og trener Gunnar
Sæbø). Foran: Susan Hellum, Runar Nyland Pedersen og sondre Ny-
land Pedersen. André Gartland Hoff, Christel Paulsen, Lise Nilsen, Ma-
ria Dahl og Sander Seipajärvi var ikke med på bildet. 

Seier til 
Salangen-
talent

øpebane


