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EDLE: Thea Evjen Indresand, Christina Nordvåg, Thale Augensen, Karoline Rondestvedt og Sigrid Jarhelle, i tillegg til Elise Iversen, tar med seg edle medaljer hjem.    (Foto: Ole P. Barø Høgset)

Thale Augensen og
Karoline Rondest-
vedt fra Narvik
Idrettslag tok hver
sin gullmedalje
under helgens NCC-
leker på Stjørdal. 

Håvard Utstøl Jakobsen
sport@fremover.no

Narvik Idrettslag imponerte stort
under helgens NCC-leker på Stjør-

dal. To gullmedaljer og tre sølvme-
daljer kunne de seks Narvik-jen-
tene reise hjem med fra det tradi-
sjonsrike stevnet. 

– Narvik har aldri før tatt så
mange medaljer. Det var mange
positive resultater, sier trener May
Kristin Horrigmoe. 
I spydkonkurransen imponerte
Thale Augensen stort. Hennes
lengste kast ble målt 31,64 meter,
noe som var litt over en halvmeter
lenger enn andreplassen i klassen
jenter 13 år. Friidrettsjenta, som har
hatt en fin sesong, avsluttet dermed
på best mulig måte – med edelt me-
tall. Edelt metall ble det også i dis-

kos og i sleggekonkurransen, der
Augensen kastet seg til to sølvme-
daljer. Med seg fra stevnet fikk hun
fikk også med seg en femteplass i
kule og en niendeplass på 200-me-
teren.

Gull til Karoline  
Også klubbvenninnen, Karoline
Rondestvedt, har hatt en fin sesong.
På Stjørdal imponerte hun stort da
hun tok gull i høydekonkurransen i
klassen jenter 14 år. Narvik-jenta
klarte å gå over 1,46 meter, men på
1,50 meter sa det stopp, noe som li-
kevel holdt til gull. Rondestvedt ble
også nummer syv i diskos, nummer

ti i trestegkonkurransen og num-
mer 13 på 200-meter. 
Elise Iversen tok en sterk andre-
plass i diskoskonkurransen i klas-
sen jenter 14 år. Hennes lengste
kast ble målt til 23,69 meter. I sleg-
gekonkurransen ble hun nummer
fem. Hennes lengste kast ble målt
til 20,93 meter. I spydkonkurran-
sen ble Iversen nummer seks og
nummer syv i kulekonkurransen. 

Fine plasseringer 
Christina Kinnes Nordvåg løp inn
til en sjuendeplass på 200-meter
hekk i klassen jenter 13 år. På 60
meter hekk havnet hun dessverre

utenfor finaleløpet. I sleggekon-
kurransen gjorde hun en fin figur
og ble nummer seks. 
Thea Marie Evjen Indresand hop-
pet til en sjetteplass i høydekonkur-
ransen i 13-årsklassen. Hun ble
også nummer 15 på 200-meter. I
kappgang havnet hun på en sterk
fjerdeplass. 
I klassen jenter 14 år ble Sigrid
Qvigstad Jarhelle nummer fem i
kappgang. Jarhelle ble også num-
mer elleve på 200-meter hekk,
nummer ni i trestegkonkurransen,
men havnet utenfor finalen på 60-
meter hekk.

To gull og tre sølv

En seier var ikke nok til at Ankenes
J96 kvalifiserte seg direkte til
Bring-serien.

Synne Kvam
synne.kvam@fremover.no

– Vi ble nummer to i pulja, og da må
vi gjennom en ny kvalik i oktober,
forteller treneren for Ankenes hånd-
ballklubb J96, Kenneth Claeszon.

Lørdag forsøkte de å kvalifisere
seg til Bring-serien, en serie for lan-
dets beste lag med spillere født i
1996.

Tapte med 20
Første motstander Fredrikstad ble

slått 21-23 av 16-åringene fra An-
kenes. Trener Claeszon forteller
han er svært fornøyd med seieren,
siden motstanderlaget er et sterkt
lag, med spillere med erfaring fra 1.
divisjon.

Med bare én time restitusjon før
neste kvalikkamp, mot AK 28 fra
Kristiansand, mener treneren det
ikke er representativt at Ankenes
J96 blir slått med 20 mål, 17 - 37.

– Jeg er mer negativ til kamp-
oppsettet, enn til spillerprestasjo-
nene, sier treneren. Han synes ikke
opplegget er optimalt når de møter
et av Norges beste lag i 16-årsalde-
ren uthvilt, mens de selv kom rett
fra en kamp og bar preg av det.

Skal brette opp ermene
– Vi var med i første del av første
omgang, og så tok kreftene slutt, og
fra da og ut kampen tar AK 28 helt
over, forteller han.

Selv om Ankenes J96 nå må ven-
te til oktober for å vite om det blir
spill i Bring-serien eller ei, forteller
Claeszon at de absolutt ikke henger
med hodet.

– Med den første kampen mot
Fredrikstad viser vi at vi absolutt er
på høyde med de beste. Nå skal vi
brette opp ermene og trene frem til
neste kvalifisering, sier han.

AHK96: A. Horn, R. Indresand, J. Indresand, I. Fossem, M. Jakobsen, A.
Arntsen, A.Henriksen, R.Kvernelv, T. Hagfoss og J. Erilid. 

Må ut i nok en kvalik-runde 


