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GOD. Ingrid Mathisen leverte en god sesongåpning med to åttendeplasser i VM-mønstringa på Lilleham-
mer i helga. Arkivfoto: Svein Halvor Moe

Ny åttendeplass for Ingrid
Ingrid Mathisen kopierte resultatet fra fredagen da 
hun gikk inn til ny åttendeplass i skiatlon på Lille-
hammer søndag.
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LILLEHAMMER: Akkurat som på 
fredag var Tiril og Lotta Udnes 

Weng og Julie Myhre i særklasse.
Men Ingrid Mathisen hadde bare 
18 sekunder opp til fjerdeplassen, 
og hun var – akkurat som på fredag 
– beste nordnorske løper.

Det er sterkt i en tøff klasse i 
verdens overlegent beste skinasjon 
på damesiden.
Mathisen tok helgens tok renn i 
skandinavisk cup som god renntre-
ning, og sikter seg inn mot Norges-
cupen som starter i januar.
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Skiløperne startet sesongen
De lokale skiløperne sesongstartet med Nord-
landscup i Mo i Rana lørdag og søndag.
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INDRE SALTEN: Lørdag gikk 
Eline Bentsen fra IL Vinger til 
topps i klassen for jenter 12 år. Hun 
var over halvminuttet foran Ida 
Amundsen fra Leirfjord som tok 
andreplassen.
Hennie Barstrand Stornes og 
Emilie Helskog ble nummer to og 
tre i K18 år, bak Emilie Ågheim 
Kalkenberg fra Skonseng.

To pall-løp
Kristoffer Hagenes fra Valnesfjord 

gikk inn til tredjeplass i G14 år, 16 
sekunder bak vinneren.
Søndag tok han ett steg opp og ble 
nummer to. Christian Notø Niko-
laisen fra Stålbrott vant begge dag-
ene. Søndag var han seks sekunder 
foran Hagenes.

Alene i klassen
I G16-klassen tok Marcus Hagenes 
en tredjeplass i løpet på søndag.
Hennie Barstrand Stornes vant 
søndag i K18 foran klubbvenninne 
Emilie Helskog.
Christina Rolandsen fikk gått løp 
begge dager, men hadde ingen å 

konkurrere med i sin klasse.

Flere klubber
Tom Emil Larsen fra Stormfjell 
gikk inn til tredjeplass i seniorklas-
sen søndag, det samme gjorde Brian 
Holmstrøm i klassen for 18-åri-
nger.
Joakim Støre Kristiansen fra IL 
Siso tok andreplassen og Adrian 
Sandnes Lillevoll fra Valnesfjord 
ble nummer tre i klassen M17 år. 
Vebjørn Moen fra Tverlandet vant. 
Dermed klarte de fleste klubbene i 
området å markere seg i sesongå-
pninga.
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Sju kretsmestere fra Fauske

VANT. Mathias Olsen (i blått) må 
stadig vekk bryte i høyere vekt-
klasser enn han hører hjemme i. 
Men Fauske-gutten er en kriger 
og ble i helga kretsmester i et 
stevne i Narvik. Arkivfoto: Morten 
Hansen

Fauske atletklubb
avsluttet året med å
markere seg kraftig på 
brytematta i Narvik.
ESPEN JOHANSEN
94 15 51 29

FAUSKE: Mathias Olsen, Mathias 
Bjørnå, Isak Bø Rørnes, Isak Bra-
seth Rindahl, Benjamin Hansen, 
Castro Lundh og Max Granholm.
Det er Fauske atletklubb sine 
kretsmestere i bryting. Halvparten 
av de 14 som klubben sendte til 
Narvik, kom hjem med gull.
13 av 14 tok medalje. FAK ble 
også stevnets beste klubb.
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