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iene
GOD. Isak Bø Rørnes brøt godt i to klasser i helgens stevne i Umeå. 19-åringen står foran en viktig sesong og har satt seg høye mål. Arkivfoto: Morten Hansen

Nå ser Isak (19) mot store mesterskap
Fauske atletklubb hadde
sesongens første stevne
i helgen, og tok flere medaljer.
ESPEN JOHANSEN
94 15 51 29

FAUSKE: Fauske atletklubb deltok
på Norrländska Elitbrottningarna i
Umeå. Det deltok 32 klubber med
totalt 231 deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Litauen.
Isak Bø Rørnes (19) deltok i både
juniorklassen på lørdag og seniorklassen på søndag. Han ble nummer to i junior 72 kg og tok gull i
seniorklassen.

Fikk bra sparring
– Gullet i juniorklassen ble stjålet
av dommerne. Isak bryter veldig,
veldig godt, og fikk en tøff helg
med seks kamper, sier Ørjan We-

nberg i Fauske AK.
– Dette var mitt første stevne på
en stund. Det var ikke helt planlagt,
men jeg hadde lyst til å bli med, og
det er alltid bra å kjenne hvor nivået
ligger. Ved å delta i to klasser ble
det bra sparring i helgen, sier Isak
Bø Rørnes selv.

God motivasjon
Han er enig i at han ble dømt bort
fra seieren i juniorklassen.
– Det var litt ran ja. Jeg liker ikke
å skylde på dommere, men dette var
ikke riktig, sier han videre.
Sølvet som skulle vært gull ble god
motivasjon for å gjøre det enda
bedre i seniorklassen.
– Der møtte jeg voksne brytere,
som tar meg på fysikken, men jeg
var lurere, sier Rørnes fornøyd.

Ser mot EM og VM
De siste årene har han alltid vært

skadet når det kommer til EM- og
VM-uttak, så det er et av sesongens
klare mål.
– NM henger også høyt, og på
gode dager er jeg Norges beste junior. NM er et mål, men jeg vil se
enda større på det. Det er helt klart
en plan å være mer skadefri, men
det har det jo vært lenge, ler han.
Han håper nå at å legge om treninga litt, og gå litt oftere til fysioterapeuten, skal hjelpe.

Ta viktige valg
– EM og VM er fortsatt langt unna,
men denne sesongen vil helt klart gi
svar på ting som avgjør hvordan
den videre satsingen blir. Det er litt
kjipt å være sisteårsjunior uten den
type mesterskapserfaring, sier han
videre.
Isak legger mye i brytingen og det
meste av døgnet går med til trening
og forberedelser.

– Jeg må ta noen valg snart, sier
han.

Flere medaljer
Flere andre fra Fauske gjorde det
også bra i Umeå. Benjamin Hansen
tok sølv i 60 kg ungdom.
– Benjamin har utviklet seg veldig
mye det siste året og gjør en meget
god figur. Han vinner klart sine
første fire kamper og går da til finalen på en overbevisende måte. I
finalen møter han en meget god
finsk bryter og taper relativt klart,
sier Ørjan Wenberg.
Isak Braseth Rindahl tok bronse i
ungdom 55 kg. Han vant to og
tapte to kamper.
Said Lachinov ble nummer fem i
ungdom 65 kg, også det etter to seiere og to tap.
espen.johansen@saltenposten.no

Avlyser fotballturnering i SKS Arena
Ikke mange nok lag
meldte seg på Haaland
cup i fotball på Fauske.

fotballdelen av turneringen til
Fauske, siden hallsituasjonen på
Mo var usikker.

ESPEN JOHANSEN
94 15 51 29

Måtte avlyse

FAUSKE: I mai bestemte arrangørene av Haaland cup seg for å flytte

dag at turneringen må avlyses på
grunn av for få påmeldte lag.

– Beklagelig
Man håpet at minst 40 lag fra Salten og Helgeland ville melde seg på,
men slik gikk det ikke.
BodøNu skriver i sin nettavis ons-

– På grunn av laber interesse for å
spille fotball på Fauske 9. - 11. november ser vi oss nødt til å avlyse
fotballdelen i SKS Arena under
årets Haaland cup. Vi beklager

dette og syns det er vemodig at
Haaland cup blir uten fotball for
første gang siden 1990, heter det i
en pressemelding fra arrangørene.
De øvrige grenene går som planlagt i Mo i Rana 2. til 4. november.
espen.johansen@saltenposten.no

Klart for serieåpning
SALTDAL: Rognan IL sitt damelag
starter serien lørdag klokka 15
hjemme mot Landsås.

Beste publikum
– Vi er kjent for å ha det beste publikummet i serien, så vi håper at så
mange som mulig kommer for å
heie oss fram til seier, skriver damelaget på sin Facebook-side, og opplyser samtidig at det som vanlig blir
salg i kafeen.
Årets serie i 3. divisjon NordNorge er det åtte lag med.
så betyr det skiføre på Jakobsbak-

Vant med 50 mål
Det skulle vært ti, men Junkeren og
Stokmarknes har trukket seg.
Dermed gjenstår, i tillegg til
Rognan IL, Harstad, Ankenes,
Bodø 3, Junkeren 2, Leknes og Landsås.
To kamper er allerede spilt. Harstad slo Landsås med smått vanvittige 54-3, mens Ankenes slo Leknes
29-24.
espen.johansen@saltenposten.no

SERIESTART. Julie Albinussen og Oda Bangfil åpner håndballserien
med kamp på hjemmebane i helgen. Arkivfoto: Victoria Finstad

