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tips oss!
75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland om 
små og store saker som 
du mener vi bør skrive 
om. Månedens beste tips 
honoreres med 2.000 
kroner. Alle tips som 
benyttes honoreres med 
flaxlodd. Du kan også 
sende tips på sms med 
kode ANtips til 2005.

Del din video med  
Avisa Nordlands lesere  
på an.no/video

Vi følger nyhetsbildet  
24 timer i døgnet 7 dager  
i uka på vår nettside an.no

Bodø: Davy Wathne mener 
det tjener Glimt-ledelsen til 
stor ære at de ikke lot seg friste 
til å kvitte seg med Jan Halvor 
Halvorsen i vår.

– Andre lag, nesten alle, ville 
ha sparket treneren etter 2–6 
for TUIL i 3. runde i cupen, sier 
Wathne til Studio Glimt.

– Hvis du forstår fotball, hvis 
du forstår mekanismene og 
psykologien i fotball, så gjør du 
sånn som Glimt gjorde. Hvis du 
er idiot, og kommer fra 
næringslivet, og det klikker for 
deg når du får motgang, så gjør 
du som Molde, sier Wathne.

– Er du idiot, g jør  
du som Molde

på BEfAriNg: Jan Arild Johnsen var på befaring i Klungsetmarka lørdag. Det var, høstvær til tross, slett ingen dårlig opplevelse. 
 AllE foto: ANdErs BErguNdhAugEN

Orienteringsforbun-
dets Jan Arild John-
sen har tilbrakt hel-
gen i Klungsetmarka 
og på Straumøya.
Anders BergundhAugen
ab@an.no
959 19 193

fAuskE: Det var, høstvær til 
tross, slett ingen dårlig opple-
velse.

– Dette er et fantastisk ter-
reng. Det er utrolig flott ute i 
skogen, sier Johnsen etter den 

første 2,5 timer lange turen, 
med utgangspunkt fra skiare-
naen på Fauske.

gjør seg kjent
Totalt tilbrakte han om lag seks 
timer ute i terrenget i løpet av 
helgen. Sammen med kontrol-
lørkollega Ivar Mølnvik.

– Vi er her for å gjøre oss kjent 
i NM-terrenget, og kvalitetssi-
kre de ulike løypetraseene som 
er planlagt brukt under NM-
uka i orientering neste år. Det 
nye kartet er ikke tilgjengelig 
ennå, men når det blir det i lø-

pet av vinteren, husker vi hvor-
dan det ser ut her, forklarer 
Johnsen.

Av samme grunn har terren-
get vært stengt for potensielle 
NM-deltakere siden B&OI fikk 
mesterskapet.

to NM-arenaer
Mens han var på helgevisitt, be-
nyttet også forbundets mann 
anledningen til å møte NM-ko-
miteen og få høre hva som er 
status et knapt år før det hele 
braker løs.

I Klungsetmarka skal norges-

mesterne på langdistanse kåres 
torsdag 8. september neste år. 

"
Terrenget er noe 
helt annet enn 
hva vi er vant til.

JAN Arild JohNsEN
Løypekontrollør

Så går turen videre til Straum-
øya der det er kvalifisering på 
mellomdistansen fredag, og fi-
nale lørdag. Deretter vender 
man tilbake til Fauske for å av-

Forbundet overlater ingenting til tilfeldighetene: 

kontrollerte NM-traseene

NEdrykkstruEt: Thomas og Vegard Båtnes 
Braaten sliter tungt med Hønefoss og Levanger.

En rekke tidligere Glimt-spillere 
kjemper nå for å unngå nedrykk 
fra OBOS-ligaen med sine respek-
tive klubber.
Anders BergundhAugen
ab@an.no
959 19 193

riNgErikE/lEvANgEr: Tvillingene 
Thomas og Vegard Båtnes Braaten har 
den tvilsomme æren av å ligge sist og 
nest sist på tabellen med henholdsvis 

Hønefoss og Levanger. Med sistnevnte 
risikerer også Tom Erik Nordberg, Per 
Verner Rønning og Daniel Stensland 
nedrykk fra norsk fotballs nest øverste 
nivå. I det fire serierunder gjenstår har 
både Levanger og Hønefoss 24 poeng. 
Det samme har Nest-Sotra. Avstanden 
opp til Follo over nedrykksstreken er 
fem poeng. Aram Khalili og Bryne har 
30 poeng, mens Strømmen, som har Ul-
rik Berglann på utlån, har kapret 33 po-
eng. Fire lag rykker ned.

ligger tynt an
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Høydepunkt: NM-uka samler flere hundre orienteringsløpere, og 
er årets desiderte høydepunkt for O-sporten nasjonalt.

planlegging: Hovedkomiteen for neste års orienterings-NM var 
samlet til planleggingsmøte hvor de gjorde opp status i helgen.

Forbundet overlater ingenting til tilfeldighetene: 

kontrollerte nM-traseene
vikle stafetten.

– Her er det enkelt å arrange-
re, ettersom skistadionet ligger 
her med så godt som all nød-
vendig infrastruktur på plass. 
Det er litt mer som skal bygges 
opp ved Saltstraumen, men det 
kommer til å gå fint der også, 
forsikrer Johnsen.

– Orienteringshimmelen
Forbundets mann er ikke i tvil 
om at mange utøvere gleder seg 
ekstra til å besøke Nord-Norge 
under NM-uka neste år.

– Terrenget her er noe helt 

annet enn hva vi er vant til. Her 
skal man ikke så høyt opp før 
man er over tregrensen, og kan 
løpe oppe på fjellet på faste og 
fine myrer. Nedenfor har man 
en teknisk krevende li med en 
stor del granskog, plantet for 
30–40 år siden, som nå er vokst 
så mye at den er blitt fin å løpe i, 
forklarer Johnsen som lanserte 
uttrykket «orienteringshimme-
len» da han møtte NM-komite-
en over en varm porsjon sodd 
på tampen av helgen.

– Her er ting du ikke kommer 
så mye forbi hvis du bor på det 

sentrale Østlandet, eller på Sør-
landet som i mitt tilfelle, smiler 
NM-kontrolløren.

Fakta
 ■ NM-uka er sesongens 
høydepunkt for de fleste av 
landets orienteringsløpere.

 ■ I 2016 skal NM arrangeres 
av B & OI i perioden 8.–11. 
september, med Fauske og 
Saltstraumen som arenaer.

 ■ Det blir langdistanse torsdag, 
mellomdistanse (kvalifisering 
og finale) fredag og lørdag, 
og stafett søndag.
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tilbake: Simon Evjen og Mjølner rykket opp fra HÅNO-serien i fjor. 
Neste sesong er de etter alt å dømme tilbake. FOtO: stian Høgland

Bildet blir stadig klarere, 
men en del er fortsatt 
usikkert omkring opp- og 
nedrykk i lokalfotballen.
Anders BergundhAugen
ab@an.no

959 19 193

narvik: Etter helgens tap 
mot KFUM skal det mye til for 
at Mjølner ikke rykker ned fra 

2. divisjon, og er tilbake i HÅ-
NO-serien neste år. Hvilket 
medfører at to lag rykker ned 
fra 3. divisjon HÅNO, selv om 
Mo IL forsvinner opp. Det er 
ikke avgjort om Tverlandet får 
med seg Grand eller Medkila 
ned i HESA-serien. 

Fra 4. divisjon HESA rykker 
Saltdalskameratene ned, 
mens Herøy/Dønna berger 
plassen ved Grand-nedrykk 

fra divisjonen over. Da skyves 
nemlig andrelaget til Grand 
ned en divisjon, uavhengig av 
tabellplassering. Sikkert er det 
at Brønnøysund går opp.   Fra 
4. divisjon Hålogaland rykker 
Lofoten opp.

Fra 5. divisjon Salten rykker 
Meløy opp, mens de to avde-
lingsvinnerne fra Helgeland, 
Olderskog og Bossmo/Ytteren, 
møtes i opprykksfinale fredag.

kun teori kan berge Mjølner

Mjølner-spiller ble topp-
scorer med ett mål.
stiAn høglAnd
sh@an.no
952 44 020

bOdø: I helga ble siste serie-
runde i 2. divisjon kvinner 
spilt.

Medkila 2 vant serien, men 
siden de ikke kan rykke opp, 
blir det Innstranden som får 
muligheten til å rykke opp til 
1. divisjon.

I løpet av de 56 seriekampe-
ne ble det til sammen satt inn 
219 scoringer, og til slutt var 
det Mjølners Malene Fikseth 
Jakobsen som ble divisjonens 
toppscorer.

Narvikjenta avsluttet se-
songen med tre mål i møtet 
med Harstad, og endte der-
med opp på 17 scoringer to-
talt. Det var ett mer enn Ingrid 
Altermark. Hun satte inn ti 
mål for Bossmo, før hun flyt-
tet til Harstad og Medkila. Der 
satte hun inn seks mål til for 
klubbens andrelag, og stoppet 
dermed på 16.

fakta
Toppscorerlista i 2. divisjon 
kvinner HÅNO.
17 mål: 
Malene Fikseth Jakobsen, Mjølner 
16 mål: 
ingrid Altermark, Medkila 2 (10 for Bossmo)
12 mål:
emilie dahl, innstranden 
8 mål:
silje helen Johansen, Medkila 2 
6 mål:
ingrid Jacobsen tøndel, halsøy 
Maria Berg, harstad 
Malin Juliussen, Mjølner 
ingrid Andersen, halsøy 
5 mål:
Mette Aasvik skau, Medkila 2 
rikke Bruvoll nielsen, halsøy 
elise nymo Johnsen, grand 2 
Maja solstrand Karoliussen, Medkila 2 
elza Vukovic, innstranden 

Mjølner-jente 
ble toppscorer

tOppscOrer: Malene 
Fikseth Jakobsen, Mjølner.


