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Grand reiser til
Alta i serie-
åpningen i
1. divisjon.

Freddy Toresen 99 16 08 73
ft@an.no

BODØ: Detharværtmyefram
og tilbake for hvor, og når
Grand s damelag skulle seri-
eåpne i år, etter at Orkla
trakk laget sitt.

Nå er det bestemt at Alta
overtar Orklas kamper, og
følgelig skal Grand-jentene

reise til Alta og serieåpne
der.

Kampen spilles mandag
25. april.

Samtidig er det bestemt
at cupkampen mot Halsøy
spilles lørdag 17. april i Nord-
landshallen.

Foreløpig er det ikke av-
klart om konkursrammede
Manglerud Star stiller i årets
1. divisjon.

Trekker de laget, vil de
ikkebli erstattet.

Grand åpner 2. påskedag

Steve Samulsen var
mer opptatt av skiene
enn sin egen presta-
sjon etter Reinhorn-
rennet.

Ole Marius Rørstad 90 40 05 54
omr@an.no

BEIARN: I ensom majestet kom
Samulsen fra Innstrandens inn
på oppløpssiden under det tradi-
sjonsrike Reinhornrennet i Tollå-
dalen søndag.

– Dette var nesten
mistenkelig lett, smi-
ler han rett etter mål-
gang.

Med sterke junior-
løpere fra klubber som
Valnesfjord og Inn-
strandens på startstre-
kenvar det slett ingen selvfølge at
Samulsen, som deltok på sitt tre-
dje Reinhornrenn, skulle ta sin
tredje seier.

Ikke best. Lenge lå han i en grup-
pe med yngre løpere i det 20 km
lange skirennet. Men så fikk han
fullt utbytte for skivalget.

– I en nedoverbakkemidt i løy-
paglei jeg ifra samtlige.Davardet
bare å gå ifra de, forteller han og
fortsetter:

– Helt ærlig: de ti neste som
kommer i mål nå er bedre skilø-
pere ennmeg. Jeg hadde helt fan-
tastiske ski, og det er grunnen til
at jeg vant i dag, sier Samulsen
kledeligbeskjedent rett ettermål-
gang.

Langveisfra.Avkvinnenevar det
ungjenta Anniken Jørgensen fra
Inderøy IL somstakk avmed seie-
ren.

Jørgensen var også den av del-

takerne søndag med lengst reise-
vei. Hun hadde nemlig tatt turen
fraNord-Trøndelag.

– Jeg har familie her og deltar
for ellevte gang. I dag hadde jeg
det lille ekstra, forklarer hun.

Flyttet rennet. Rennleder Ørjan
Kristensen fra arrangørklubben
I.LStormfjell strålteomkappmed
sola etter den 37. utgaven av Sal-
tens største turskirenn.

–Atdetkommersåpassmange
i dag til tross for den dårlige vær-
meldingen er vi veldig fornøyd

med.
Vanligvis går

Reinhornrennet
palmesøndag, og
slik har det vært
hvert eneste år si-
den 1974, med
unntak av i 1982
da det måtte avly-

ses grunnet dårlig vær.
I århaddearrangørenegjort en

aldri så liten endring siden påska
kommer sent.

– Vi tok grep og flyttet rennet
fra palmesøndag i år. På forhånd
hadde vi nok regnet med å miste
hundre deltakere, siden mange
hyttefolk tar Reinhornrennet
som en innledning på påskeferi-
en, fortellerKristensen.

Frykten viste seg å være unød-
vendig. Omtrent 350 barn og
voksne stilte til start i strålende
solskinn.

Dermed viste det gamle ordta-
ket segnokengangå stemme.

– Det heter at Reinhornrennet
og godt vær er to sider av samme
sak. Vi kan vel konkludere med
det også i år, smiler rennlederen.

Veteranen glei ifra
alle juniorløperne

Folkefest for
37. gang på
Reinhorn-
rennet.

For alle. Rein-
hornrennet
samler barn
og voksne fra
hele Salten.
Omtrent 350
skiløperne var
i aksjon under
Saltens største
turskirenn.

Full kontroll. Veteranen Steve Samuelsen kunne takke strålende ski for at han kom ensom inn til drikkesta-
sjonen midtveis i det 20 km lange løpet. Den ledelsen ga han aldri i fra seg. Begge foto: Ole Marius Rørstad
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