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RANA: I helga arrangeres distriktsstevne i sprang på

Sletten. Det ser ut til å bli et stort stevne med 46 ekvi-

pasjer påmeldt tidlig i uka.

De fleste tilreisende kommer fra Salten og Helge-

land, men det kommer også tre ekvipasjer fra Trønde-

lag på besøk.

NNM lag arrangeres for ponni og hest stod også på

programmet, men her må minst to klubber stille med

lag for at mesterskapet skal bli arrangert. Det er kun

Sletten som kan stille med fire lag i hesteklassene, og

dermed utgår det mesterskapet i år. Finaleklassen søn-

dag i 1,15 m vil derfor bli omgjort til en åpen klasse

med ordinær bedømming.

Stevnet starter lørdag med ponniklasser og deretter

kommer hesteklassene. Samme rekkefølge på søndag.

Det er muligheter for å få kjøpt mat og drikke, og

det er gratis parkering og ingen inngangsbilletter.

For få lag til å arrangere NNM

TRONDHEIM: 

Mathilde Rundhaug
viser vei og gir
inspirasjon til 
orienteringsutøvere
i hele Nord-Norge. 
I går ble hun 
norgesmester.

Erik Borg

sporten@ranablad.no

Tlf. 75 12 55 00

– Dette er det største, smiler Mat-
hilde dagen etter at hun sa det
samme om sølvet hun tok da.

– Hun er så kjapp. Jeg visste
hun kunne gjøre det bra. Utrolig
moro, smiler trener Ole Morten
Wie.

– Dette er en opptur for oriente-
ringsidretten i hele den nordligste
delen av landet. De unge ser at det
er mulig å nå opp, og det er klart
at seieren også er en inspirasjon
for oss som er eldre, smiler Jan
Gaute Buvik, Orienteringsforbun-
dets mann i Nordland. 

Har en utrolig flyt 

Han trekker også fram Yngve

Skogstads prestasjoner. Han har
nådd helt opp i toppen som junior. 

I forgårs fikk Mathilde sølv på
langdistansen i tøft trønderter-
reng. I går ble det konkurrert i
utkanten av Trondheim sentrum.
Blant annet ble det løpt ved byens
festning.

Løypa var krevende. Det var
fort gjort å tape noen sekunder, og
noen få sekunder forsvant også
her og der for Mathilde, men hun

utklasset konkurrentene. Hele 49
sekunder var differansen mellom
henne og Runa Fremstad, Larvik,
på andreplass. Fremstad vant for
øvrig i forgårs. Da var differansen
mellom de to fremste 20 sek-
under. 

Den fjerde vinneren 

To andre utøvere fra Nordland har
vunnet hovedløpet tidligere. Ståle
Hagen var den første i 1985. I

1993 og 1994 vant Eirill Pettersen
Buvik. Begge disse løp for Korgen. 

– Jeg hadde aldri trodd at jeg
kunne klare noe slikt, smiler Mat-
hilde. 

Tidlig i skog og mark 

Gulljenta fikk tidlig smak på natur
og opplevelser utenfor allfarvei.
Foreldrene og de to eldre brø-
drene tok henne med ut og også
på orienteringsløp. I o-løypa kom

det fort for en dag at hun ikke ville
bruke all verdens tid. På de første
løpene, da hun hadde følge, tok
hun seg riktignok god tid til å
være nysgjerrig og se seg rundt,
men så skjedde det noe. 

– En gang hun kom inn etter
fullført postjakt, var det ikke noe
sjokoladekake igjen. Hun var
seks– sju år gammel da dette
skjedde. På neste løp ville hun at
det skulle gå mye raskere i sko-

SUPERJENTA: Klubbmedlemmer i Mo OK løfter opp Mathilde Rundhaug. Fra venstre: Åshild Kolstad, Sigurd Oxaas Wie, Ingrid Oxaas Wie, Ole Morten Wie Wenche Hjelmseth

Ringdalen. Foto: Erik Borg

ORIENTERING FRA SØLV TIL GULL

«Jeg hadde 

aldri trodd at 

jeg kunne klare

noe slikt»
Mathilde Rundhaug

- Opptur for landsdelen- Opptur for lands

GULLJENTA: Mathilde Rundhaug

viser fram gullet hun vant i går og

sølvet hun sikret seg i forgårs.



gen, smiler far Ole Petter Rund-
haug. 

To økter om dagen 

Gleden av å være ute er blitt
omdannet til en stor lyst og glede
til å trene. Hun trener daglig, og i
ferier blir det ofte to økter. Med en
slik innsats kombinert med et
godt hode er det muligheter for
gode resultater! 
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RANA: Kristoffer
Pedersen drar til
Heimdal for å bli
en bedre skihopper

Stian Forland

sporten@ranablad.no 

Tlf.: 75 12 55 00

– For hans egen del er det gun-
stig at han drar. Hoppmiljøet er
større og bedre der nede, sier
Trond Jøran Pedersen.

Tidlig i neste uke reiser Kris-
toffer Pedersen til Heimdal der
han skal prøve å satse på skihop-
pingen kombinert med studier.
Der ligger forholdene bedre til
rette for satsning. Problemet nå
er at de heller ikke har plastbak-
ker i Trondheim.

– Det raste ut der tidligere i år
og bakkene er ikke blitt ferdig-
stilt. Nå krangler de visst om
hvem som skal ordne den, sier
Trond Jøran Pedersen.

Örnskiöldsvik i Sverige har
blitt mye benyttet. Forrige helg
var de på Lillehammer.

– Vi har vel vært på fire sam-
linger. Vi kom nettopp hjem fra
Lillehammer hvor vi har vært på
samling med trønderhopp, sier
Trond Jøran Pedersen.

Trond Jøran Pedersen fortel-
ler om en hverdag der hopperne
må reise mye og langt for å få
nok trening. En eller to ganger i
måneden har Kristoffer og Robin
Pedersen fått trening i bakke
denne sommeren.

– Det blir lite kontinuitet i tre-
ningen, sier Trond Jøran Peder-
sen

Til tross for lite hopptrening
har yngstemann Robin Pedersen
har vist framgang i sommer.

– Det ser veldig bra ut. Han tar
stadig nye steg, sier Trond Jøran
Pedersen.

– Han er bra motivert, men
blir nok litt alene til vinteren, sier
Trond Jøran Pedersen.

Flytter for å bli
en bedre hopper

FLYTTER: Stålkameratenes Kristoffer Pedersen gjør trønder av seg for å

satse videre som skihopper. Foto: Gøran Opanashchuk

HEMNES: Nå er det fastsatt dato for Korgen ILs

omkampen på bortebane mot Mo IL 2.

Etter at Mo2 kjørte det KIL kaller «noen kontro-

versielle triks» i vårkampen leverte Korgen IL pro-

test. Mo 2 byttet inn et halvt lag etter at bare

halvminuttet av kampen var spilt.

Protesten ble tatt til følge, og det ble bestemt at

kampen skal spilles på nytt igjen. Den spilles søn-

dag 29. august klokken på Sagbakken stadion.

Kampdato klar
ROGNAN: Sportsklubben Wingsinviterer til

motbakkeløp opp Storflåget under Rognan-

dagan, siste helga i august.

Lørdag 28. august der datoen for Stor-

flågløpet (430 høydemeter og 2, 5 km) med

oppstart i Rognan sentrum, Saltdal.

– Velkommen til høstens vakreste even-

tyr i Saltdal,,  skriver arrangøren, Sk Wings.

Også i år arrangørene vi fått veldig god

støtte fra næringslivet og har så langt pre-

mier for over 40 000. Bare vinneren av

motbakkeløpet mottar alene 10.000 kroner.

– Husk å melde på 3-mannslag. Bedrifts-

lag, nabolag, skiløperlag, blandalag, jente-

lag, mixlag, fotballag, håndballag, husmorlag

etc. utfordres til å delta og de må gjerne

utfordre andre likesinnede til en uhøytidelig

dyst, heter det på klubbens hjemmeside. 

Klart for motbakkeløp

h, Ole Petter Rundhaug, Tore Kolstad og Eli 

2. DIVISJON, AVD. 4 
KFUM Oslo–Ull./Kisa 1 – 2

SIF 2. – lag–Eidsvold T. 8 – 2

Brumunddal–Tromsø 2. – lag 1 – 3

HamKam 15 11 1 3 37 – 15 34

Raufoss 15 10 3 2 24 – 12 33

KFUM Oslo 15 9 2 4 39 – 22 29

Lørenskog 15 8 2 5 34 – 22 26

Valdres 15 7 3 5 25 – 20 24

Brumunddal 15 7 2 6 28 – 26 23

FF Lillehammer 15 6 2 7 29 – 28 20

Harstad 15 6 2 7 30 – 31 20

Senja 15 5 4 6 25 – 25 19

SIF 2. – lag 15 5 3 7 35 – 41 18

Tromsø 2. – lag 15 6 0 9 21 – 31 18

Eidsvold T. 15 4 2 9 26 – 38 14

Ull./Kisa 15 4 2 9 17 – 32 14

Mo 15 2 2 11 17 – 44 8

Fotball

TRONDHEIM: O-landsleiren samler
525 orienteringsungdommer - det
er flere enn noen gang tidligere.
Ungdommene kommer fra klub-
ber over hele landet og er i alde-
ren 14-16 år. Leiren varer fra søn-
dag til søndag.
Den er dermed et par dager leng-
er enn den bruker å være. Årsaken
er at leiren skal vare samtidig med
VM i Trondheim hvor ungdom-
mene er tilskuere på flere av kon-
kurransene. Selve leiren er i Stjør-
dal, vel tre mil øst for Trondheim. 
I tillegg til de to hovedløpene,
kretsstafetten og tilstedeværelse
på VM er det mange treninger og
ikke minst mye sosialt. Ungdom-
mene skal sveises sammen på
tvers av klubbene. 
– Det er morsomt med O-landslei-
ren. Du blir kjent med så mange.
Jeg er fortsatt litt ergerlig for at jeg
ikke fikk være med på leiren for to
år siden. Da hadde jeg brukket en
arm, sier Mathilde Rundhaug. 

Rekord-
deltakelse

TRONDHEIM: Mandag om vel ei
uke starter Mathilde Rundhaug på
idrettsfag på Polarsirkelen videre-
gående. Hun skal naturlig nok
satse videre. Nå er det juniortop-
pen som skal inntas. 

– Til høsten må du begynne å
trene nattorientering, smiler Ole
Morten Wie til Mathilde og fort-
setter:

– For neste sesong starter med
natt-NM. 

Starter på
idretts-
utdanning

TRONDHEIM: Hovedløpene er en
del av O-landsleiren som varer
fram til søndag. Om du tror Mat-
hilde Rundhaug, vender hjem
etter en god uke i Trøndelag på o-
leir, må du tro om igjen. 

Mathilde reiser rett til den sven-
ske byen Torsby hvor det er en
skitunnel. Hun skal på samling
med skiskytterne i Bossmo &
Ytteren. I utgangspunktet blir hun
i Sverige en ukes tid. Der blir det
både mye skigåing i tunnelen og
bruk av børsa. 

– Jeg er en skiskytter som bom-
mer en del, ler hun. 

– Kan det ikke bli vel mye?
– Jeg kan holde igjen i Sverige

og kanskje avslutter jeg samlinga
litt før den er ferdig, sier hun. 

Ustoppelig

Mathilde Rundhaug

■ Talentfull skiskytter i Boss-

mo & Ytteren, i norgestoppen i

orientering for Mo orienterings-

klubb.

■ I fjor ble hun nummer fire i

Hovedløpet, uoffisielt NM for

yngre, i orientering. I år ble det

gull og sølv.

■ I vinter kom hun på 4. plass i

den nasjonale Kvalfoss-sprinten

i skiskyting.

- Opptur for landsdelensdelen

OSLO: FIFA–president Sepp Blatter

opplyste i går at bruk av mållinjetek-

nologi skal diskuteres på IFABs neste

møte i oktober. International Board

(IFAB) forvalter fotballens regelverk.

Ifølge Blatter skal flere leverandører

få presentere teknologien sin.

Diskuterer 
teknologi


