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Størst i nordNarviklekene har etter
hvert vokst til å bli
Nord-Norges største
friidretts-arrangement. Leder Brigt
Samuelsen forteller
om mange gode resultater på hjemmebane
i helgen.
Maria Abdli, tekst og foto

– Stevnet er vel gjennomført med
kjempepositive deltakere, og resultatlista ser veldig bra ut, sier Samuelsen.
Selv uten de eldste Narvik-talentene som Yngvild Elvemo, Simon Hansen og Randi Kjerstad, var
det gode resultater å spore hos Narvik-gjengen og det synes vi er artig
– Vi hadde mange deltagere med
fra rekrutter og opp til og med senior. Alt i alt var utøverne fornøyde,
noen perset og alle gjorde sitt beste,
legger den fornøyde lederen i Narvik IL til.
Med over 40 deltakere fra Nar-

vik, endte de opp som den største
klubben, og blant lovende Narvikutøvere, var Christoffer Nyborg
Hellstrøm (14). Han stilte opp på
3000-meteren i klassen for gutter
16, og sprang inn på 10,54. Dermed
kunne 14-åringen innkassere seier
med ei svært lovende tid.

Veldig bra
– Det er veldig bra når man tenker
på hvor ung han er. Vi mangler gutter
i klubben, men har veldig mange
dyktige jenter. Det var veldig artig å
se Ellen Nyland Hansen løpe 3000
meter. Maja Karlsen gjør det godt på
løpssiden, og Marthe Horrigmoe
kaster godt. Hun kaster også slegge,
noe som er utradisjonelt, fortsetter
Samuelsen.
I Narviks friidrettsmiljø gror det
som bare det, og hvis alle rekruttene
fortsetter, ser det lovende ut for fremtiden.
Også på arrangørsiden har det gått
godt, med unntak av noen smårusk i
maskineret. Samuelsen forteller at de
kunne med fordel ha vært litt flere
funksjonærer - særlig på søndagen.
– Det tar vi i arrangørklubben på
vår kappe, og til neste år skal vi planlegge et endre bedre stevne, lover
Samuelsen.

Ellers har det gått aldeles utmerket, og tilbakemeldingene fra både
tilreisende og hjemme-utøverne er
gode. Og det at stevnet etter hvert har
vokst til å bli Nord-Norges største, er
Samuelsen stolt over.

Størst i nord
– Sånn som det ser ut nå, er vi størst
i Nord-Norge. Det er ikke noe å legge skjul på. Som barne- og ungdomsstevne har vi flest deltakere.
Nå er det NNM i Hammerfest til
helga, så vi får se hvor mange deltakere det blir da, legger Samuelsen
til.
Snart skal klubben ha et oppsum-

KONSENTRERT: Hanne Mo fra Bodø

meringsmøte, og etter sommeren
begynner de planleggingen av Narviklekene 2011.
– Da håper vi at alle kommer tilbake - og kanskje enda noen til, sier
Narvik-lederen.
Han tror årsaken til at Narviklekene er så populære, er at det er en
turnering med tradisjon ettersom
det arrangerer på 47ende året, samt
at Narvik ligger strategisk plassert i
Nord-Norge.

Ikke kollisjon
– Det går greit å reise hit for de fleste. I tillegg har vi truffet med arrangørhelg slik at det ikke kolliderer
med noe annet enn et stevne i sør.
Men det blir for langt for de fleste å
reise uansett, tror Samuelsen.
Kommende helg er det NNM i
Hammerfest som står for tur for
Narvik-utøverne. Randi Kjerstad
skal ta sommerovergang til Narvik
og skal løpe, Maria Ratnasingam
skal delta på 800 meter, kaste diskos og kule, mens Tone Nygård og
Daniel Eli skal kaste diskos og
kule. Klubbens spydkaster, Simon
Hanssen, skal være med hvis han
rekker det.

konsentrerer seg om å samle kreftene under 60 m. J14 år.

Disse var med fra Narvik
1. Erlend L Moe, 2. Mathias N
Hellstrøm,3.Christoffer N Hellstrøm,4. Trym Bergersen, 5. Vebjørn Kjerstad, 6.Daniel Eli, 7.Ida
Karlsen, 8.Maja Normann, 9.Katrine M Henriksen, 10.Marthine
Reppen Fridfelt, 11.Kristina K
Norvåg,12.Ingrid Aas,13.Anette
Lorentsen, 14.Liv Røen Mohus,
15.Karoline Rondestvedt, 16.Sigrid Quigstad Jarhelle, 17.Caroline Dalhaug, 18.Marthe Horrigmoe, 19.Anine Åsheim,20. Sofie
S Høyforsslett, 21.Camilla NHellstrøm, 22.Maria Saranga Ratnasingam, 23.Tone Nygård Stavenes, 24.Kine Carlsen,
25.Bjørn-Jarle Willassen, 26.Kenneth Grødahl, 27.Mats Båtfjord,
28.Markus Solvang, 29.Mathias
Gyllan Hanssen, 30.Vegard Johnsen, 31.Steffen Løvås, 32.Alexander Nordvåg, 33.Erik Krogstad
Qvam, 34.Benjamin Edvardsen,
35.Daniel Normann, 36.Birk
Swint Edvardsen, 37.Sander Wibe
Haraldsen, 38.Julie Løkås Dahl,
39.Marita Lind Hansen, 40.Bente
Tuna Eriksen,41. Turi Nygård
Stavenes, 42.Giulia Kleemo,
43.Thea Lischner, 44.Elise Liljebakk.

* Ford Powershift-tilbudet gjelder for følgende modeller og motorer:
s &ORD +UGA  4$#I  HK  4$#I  HK s &ORD -ONDEO  4$#I  HK  4$#I  HK  3#4I %#/BOOST  HK
s &ORD 3 -AX  4$#I  HK  4$#I  HK  3#4I %#/BOOST  HK s &ORD 'ALAXY  4$#I  HK  4$#I  HK  3#4I %#/BOOST  HK
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Åpningstider salgsavdeling:
Man - tors 08.00 - 20.00
Fre 08.00 - 16.00
Lør 10.00 - 14.00
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HØYST: Eric Alberto Marhaug (14) fra Bodø FIK hoppet høyst under Narviklekene, og imponerte stort da han klarte 175 centimeter.

19

