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SLØYER: Jørgen Tharaldsen tar grep om laksen. Til høyre: Frank Emil    
Sjøfiskarlag. (Alle foto: Tonje Paulsen Solem)

VETERAN: Årgangsfisker Per Vonka ble hentet inn for å klargjøre fang   

Sørvarangerløperne
reiste ikke til Alta
to-dagers for å være
statister. Det gjorde
de ikke heller.

Tor Sandø
tor@sva.no

Sandnes idrettslag reiste til ori-
enteringshelgen i Alta med sju
løpere. Flere av dem leverte ster-
ke resultater.

Fire gull
Totalt kom SIL-løperne tilbake
fra Alta med fire gull. 

Thea Regine Våga var den
eneste i 11-12-årsklassen som
fullførte løpene begge dagene,
lørdag og søndag. Hun fikk
sammenlagttiden 74.40. 

Trine Sæternes og Eva Jerijervi
tok dobbelt i 45-årsklassen. Tri-
ne vant sammenlagt på 76.19,
mens Eva fikk 95.19. 

Hågen Fiskebeck Jerijervi vant
15-16-årsklassen med 63.46,
hårfint foran Yngve B. Helgesen
fra Sørreisa (63.50).

Jørgen Sæternes Ulvang i 17-
20-årsklassen snek seg like hår-
fint foran Rasmus Theisen fra
Mellombygd. Begge fikk 70.10,
men Jørgen var rangert foran.
Her kom Audun Jerijervi Strøm
på fjerdeplass med 1.24.50. 

Frank Fiskebeck fikk en fjer-
deplass i 45-årsklassen med
121.33. Her vant Axel Theisen
fra Mellombygd på 69.22.

O-løpene ble gjennomført i
vått vær lørdag, men det kom
flere gløtt av sol søndag. Tilsam-
men 80 løpere deltok i de tradi-
sjonsrike orienteringsløpene.

– Vi er kjempefornøyd med
innsatsen fra våre løpere, sier
Frank Fiskebeck. 

Pinseløpet
Til helgen venter pinseløpet i El-
verum for ambisiøse O-løpere
fra Sandnes. Igjen er det reisegla-
de idrettslaget representert, den-
ne gang med to ambisiøse løpere. 

Til Hedmark reiser juniorlø-
perne Hågen Fiskebeck Jerijervi
og Audun Jerijervi Strøm, med
Trine Sæternes som reiseleder.
Sist helg møtte de det beste av
løpere fra Finnmark. I Elverum
kommer mange av de beste lø-
perne med kart og kompass i
Norge.

Godt løpt i to-dagers

BREDT: Sandnes idrettslag satser hardt på orientering og reiste med Eva Jerijervi, Thea Regine Våga,
Trine Sæternes, Hedda Halvari, Hågen Fiskebeck Jerijervi, Frank Fiskebeck, Jørgen Sæternes Ulvang og
Audun Jerijervi Strøm. I hvitt Yngve B. Helgesen fra Sørreisa, som hårfint ble slått av Fiskebeck Jerijervi.
(Foto: privat).

Skitalentet Ine Løvlien
fra Kirkenes og
omegn skiklubb er
tatt ut til de første
verdenscuprennene i
franske Bessans og
italienske Torine/
Cuneo.

Tor Sandø
tor@sva.no

Rennene går mellom 25. juni og 3.
juli. Ine er tatt ut til å gå for Nor-
ge, men ikke på den kvoten som
får reisen sin til Frankrike og Ita-
lia dekket. 

Seks tatt ut
Totalt er seks skiløpere tatt ut til å
gå rulleski-verdenscupen OG få
utgiftene dekket av Norges skifor-
bund. Dette er juniorene Bendik
Persch Andersen (Lyn), Sondre
Turvoll Fossli (Hokksund) og
Barbro Kvåle (NTG/Brandbu) og
seniorene Jens Bjertnæs (Jevna-
ker), Ella Gjømle Berg (Lyn) og
Guro Strøm Solli (Drevja). Sam-

men med juniorene Ine Løvlien
fra Kirkenes og omegn skiklubb
(KOS), er Simen Lanes (Oseberg),
Anniken Gjerde Alnæs (Gjer-
drum), Renate Bergset Tjetland
og Hallvard Wiig (begge fra Gjes-
dal/Sirdal) og senior Ragnar
Bragvin Andresen (Njård) tatt ut
på en annen kvote Disse må ifølge
skiforbundet reise til rennene på
egen kostnad.

Ferietur
Pappa Geir Løvlien sier at datte-
ren drar, selv om familien må be-
tale.

– Det er klart Ine drar. Noe an-
net har aldri vært aktuelt. Famili-
en legger ferien sin til Frankrike
og Italia, der rulleskirennene går,
sier Løvlien.

Han sier at utgiftene til dette føy-
er seg inn i rekken av andre tilsva-
rende transportutgifter i løpet av
en sesong.

– Jeg regner med at vi bare denne
sesongen kommer opp i mellom
150 000 og 200 000 kroner i rei-
seutgifter. Det er klart, er du på
høyt nasjonalt nivå, må du reise
for å møte de beste, sier Geir Løv-
lien. 

Ine har foreløpig ingen spon-
sor og ifølge far og datter sier de
ikke nei takk dersom det er noen
som gjerne vil sponse henne.

Ine til verdenscuprenn
på rulleski

LANG REISE: Norges skifor-
bund har tatt ut Ine Løvlien til
verdenscup i rulleski i måneds-
skiftet juni/juli, men betaler ikke
kostnadene for reisen til Frankri-
ke og Italia. Her strekker hun
stavene i været etter et godt løp i
norgescupen i Tromsø i mars.
(Foto: Rune Helle, Vestpress)

22-23_A-mal vanlig  08.06.11  14.43  Side 1


