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TIPS OSS:
Driver du med idrett i Narvik-regionen? Har laget ditt deltatt på en
turnering eller har utøverne vært
ute på tur? Vi ønsker tips, bilder,
tekst og resultater for best mulig å
dekke bredden i idretten i regionen.
Send til sporten@fremover.no

Idrettens hus fylt til randen under Narvik Inneband

Samlet inn penger: Team Rynkeby kan smile etter en populær turnering. De deler overskuddet med Barnekreftforeningen.

Rekordmange på
meldte lag i fire klasser.
Nær 200 deltakere
Utrolig artig med så mange
var med på den årlige –folk,
sier Gro Mikalsen i Narvik
Narvik Innebandycup. Malmers.
Deler av overskuddet
Gir til veldedig formål
fra turneringen går til Den årlige romjulsturneringen
kreftsyke barn.
har tidligere år hjulpet Narvik
jakob mohus

sporten@fremover.no

Søndag tredje juledag arrangerte Team Rynkeby og Narvik
Malmers Narvik Innebandycup
i Idrettens Hus. Turneringen er
Nord-Norges største, og ble en
stor suksess med hele 35 på-

Malmers økonomisk. I år velger
klubben å dele overskuddet
med Team Rynkeby og Barnekreftforeningen. Team Rynkeby er et nordisk veldedighetssykkellag som hvert år sykler til
Paris for å samle inn penger til
kreftsyke barn og deres familier. I dag består Team Rynkeby
av 1600 mosjonssyklister for-

delt på 38 lokale lag fra nordiske land, med et nordnorsk lag.
Team Rynkebys viktigste formål er å skaffe penger til kampen mot barnekreft. Barnekreftforeningen bruker størsteparten av donasjonene på forskning på barnekreft, samt å
hjelpe rammede familier.

– Veldig bra overskudd
– Nå er vi på syvende året med
Narvik Innebandycup, og i år
deler vi da overskuddet fra turneringen mellom barne- og
ungdomsarbeid internt i klubben, og med Barnekreftforerningen, forteller Rainer Jakob-

sen fra Team Rynkeby.
– Vi har ikke helt oversikt
over tallene enda, men vi har
nok et veldig bra overskudd,
forteller Gro Mikalsen fornøyd.
– Kiosken vår var tømt på en
og en halv time!

Innebandy for alle
Selv om Narvik Malmers var
godt representert under sin turnering, hadde nok mange av
deltakerne begrenset med tid
som innebandyspillere før søndagens turnering. I ungdomsklassen og i klassen Åpen/Mix
18+ stilte flere kompis- og/eller
familielag til kamp. Det høye

antallet gleder Rainer Jakobsen.
– Det er vel rundt fifty-fifty
som spiller innebandy, og de
som bare er med på turneringen. Her er bedriftslag, og familielag og kompislag- Mange av
de som spiller innebandy drar
med seg venner og danner lag,
og da får man også en del rekruttering for innebandyen,
sier han.
– Dessuten er alder heller ingen hindring. De eldste som er
med her i dag er vel mellom 50
og 60 år, mens de yngste er vel
fem år gamle. Så innebandy er
definitivt en sport for alle.
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Spillerbråk bak Guardiolas avgang
Pep Guardiola var ikke fornøyd
med spillermaterialet og ledelsen i
Bayern München, hevder den tyske
avisa Bild.
Avisa skriver det er grunnen til at
spanjolen forlot trenerjobben i
storklubben.
I en sak videreformidlet av
Aftonbladet skriver den tyske

avisa;http://sportbild.bild.de/
bundesliga/vereine/bundesliga/
die-opfer-der-pep-aera-und-warum-er-wirklich-geht-43934216.
sport.htmlat Guardiola skal ha
havnet i bråk med klubbledelsen
da han i sommer ba om å få kjøpe
en høyreback. Ledelsen svarte med
å hente midtbanespilleren Arturo

Vidal fra Juventus.
«Under et møte med klubbformann Karl-Heinz Rummenigge sa
Guardiola: Det her er som et slag i
ansiktet på meg», skriver Bild.
Guardiola ønsket også hente
spillere som Luis Suárez, Kevin De
Bruyne og Marco Verratti.
«Guardiola fikk ikke de spillerne

han trengte for sin filosofi», skriver
avisa videre, og hevder at Guardiola klaget på klubbens utvikling.
Tidligere Bayern-trener Ottmar
Hitzfeld har gått ut og kritisert
Guardiola i et intervju med
sveitsiske Blick.
– Guardiola fokuserer bare på
taktikk. Han klarer ikke håndtere

menneskelige relasjoner med
laget, sier Hitzfeld.
Guardiola forlater Bayern
München etter inneværende
sesong. Da tar Carlo Ancelotti over
roret.
(©NTB)

dycup

Ladder kanonen: Petter Opshaug ladder kanonen. Hans lag
Anaconda gikk av med seieren i Åpen/Mix 18+.



Alle foto: Jakob Mohus.

Kom seirende ut av duell: Team Sommerseth kan smile

etter å ha slått familievennene Holthe.

Harde kamper: Her er Martin Harr og Frithjof Holthe i kamp om

ballen.

Jublet: Anaconda, Dream Team og Jalapenos gikk seirende ut av sine
respektive klasser.

Innebandycup
Hånd i hånd med hockey
– Nå er det jo også mye hockeyspillere her, og vi er jo glade for
at Narvik Hockey stiller så
sterkt på disse turneringene.
Og de har mye unge og ungdomslag som er med og spiller,
så det ser ut som hockey og
innebandy egentlig går hånd i
hånd, sier Rainer Jakobsen.

Trangt om plassene til
neste år
Med 35 påmeldte lag og tolv
kamper i timen, spredt ut på tre
baner i årets turnering, nærmer
man seg toppen av kapasiteten

på antall lag i turneringen.
– Det har vokst seg svært, og
det er kjempegøy at venner, familier og bedrifter stiller egne
lag, sier Gro Mikaelsen.
– Ærlig talt vet jeg ikke om
det er plass til flere lag neste år.
Dette er i romjula, så vi må nesten ha dette formatet med en
dag. Vi kan sikkert komme opp i
40-50 lag, men vi ønsker jo at
alle får spilletid, slik som nå,
forteller hun. Neste år kan det
bli trangt om plassene.
– Hvis det vokser enda mer
kan det bli første mann til mølla, forteller Gro Mikalsen.

Får skryt av eliteseriespillere
Rune Johansen og Nicolai
Christensen stilte med lag i eliteklassen under søndagens turnering. De spiller i eliteserien i
innebandy i Harstad, og skryter
av nivået på Narvik-lagene.
– Elitenivået er bra, og selv
om Narvikspillerne har fordelt
seg på flere lag i turneringen, så
er nivået bra på Malmersspillerne, sier Nicolai Christensen.
– Dette er en veldig fin turnering, og den gjør mye bra for
innebandymiljøet her i Narvik.
Det øker interessen og introdu-

serer sporten for mange nye
fjes, sier Rune Johansen.

Naboduell
Andre juledag hadde familiene
Sommerseth og Holthe møttes
til en hyggelig familiesammenkomst, men tredje juledag var
alt snudd på hodet. Begge familiene stilte lag i klassen Åpen/
Mix 18+, og siste seriekamp
møttes de to lagene til det som
var en særdeles viktig kamp for
de to.
– Årets viktigste kamp, uten
tvil, sier Jack Sommerseth.
– Tiårets viktigste, poengterer Håkon Sommerseth.

– Nu smell det, sier Frithjof
Holthe.
Og det smalt virkelig. I en
thriller av en kamp gikk Sommerseth av med seieren, til stor
glede for Jack Sommerseth.
– Det er særdeles godt, og
denne kampen var så viktig at
jeg ikke turte å sette meg selv
innpå. Nå kan vi kose oss helt
fram til neste år, ler han.

Vinnerne av de ulike
klassene:
Anaconda gikk av med seieren i
Åpen/Mix 18+, Dream Team
vant Eliteklassen, mens Jalapenos vant Ungdom 14-17.

