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PÅ LANDSLAG. Denne trioen slår seg mot norgestoppen i sine klasser, fra venstre Markus Wilhelmsen, Vemund Kristiansen og Daniel Øverås foreviget på Moa torsdag.

Tenåringstrio på landslag
Ålesund Golfklubbs gode
arbeid blant den yngre garde
bærer frukter.

GOLF. For nå er tre av de mest lo-

vende tenåringene i klubben tatt
ut på Norges Golfforbunds satsningsgrupper for 2012, det vil si
golfsportens
aldersbestemte
landslag.
Daniel Øverås er med for andre
året på rad i gruppa for 15- og 16åringer, mens Wemund Kristiansen (14) og Markus Wilhelmsen

Jeg håper en dag
å leve av å være
golfspiller
DANIEL ØVERÅS

(13) er nominert sammen med 24
andre i gruppa for 13- og 14åringer. Her har også Molde Golfklubb fått med Elias Birkeland.
– Det betyr mye for oss rent
sportslig at vi får fram talenter
som markerer seg blant de mest
lovende i landet. Det håper vi også
hjelper på rekruttreringa av nye,
unge spillere til klubben. Vi har
registrert rundt 200 spillere som
holder junioralder eller yngre.
Alle er ikke like aktive, men når vi
får opp tre gutter i forbundets
satsningsgrupper håper vi de blir
forbilder for andre, sier Anja Solevågseide.
Hun er daglig leder i Ålesund
Golfklubb, som har banen på Moa
åpent også nå i regnværet. Dessuten disponerer klubben den flotte
18-hullsbanen på Solnør, som er
åpent fra medio april måned og ut

trenere vil kunne delta. Dermed
får vi økt kompetansen på trenerne også. For det er i hverdagen
i klubbene at kvaliteten skapes,
sier Arve Øverås, leder i juniorkomiteen i Ålesund Golfklubb.

FRAMTIDSHÅP. Daglig leder Anja

Solevågseide er stolt over å ha tre
spillere på aldersbestemte landslag: Markus Wilhlemsen, Vemund
Kristiansen og Daniel Øverås.

oktober måned. I år har banen
vært noe mindre i bruk, grunnet
dårlig vær.
At Ålesund Golfklubb får med
tre gutter på aldersbestemte
landslag betyr også at klubben får
økt kompetanse.
– Våre gutter får delta på regionale samlinger, der også klubbens

Leve av golf. Hans sønn Daniel er

det største talentet Ålesund Golfklubb har fostret på mange år.
– Jeg håper en dag å leve av å
være golfspiller. Det er en lang veg
dit, men jeg er villig til å satse det
som kreves, sier Daniel Øverås.
Han er rangert som den tredje
beste 15-åringen i Norge.
Daniel er et mulitalent og vært
god både i alpint og fotball. Fortsatt skal han spille fotball, men
han setter nok vekk skia.
Unggutten dro i går til Alicante
i Spania, for å spille golf. – Jeg har
slekt der nede og skal trene fram

Døgnet rundt for maratonmannen
Maratonmannen Inge
Asbjørn Haugen stiller
sammen med 129 andre under
Bislett 24-timers med start i
formiddag.
LANGLØP. – Jeg har vært med to

ganger tidligere i dette løpet. I
2007 løp jeg over 180 kilometer,
mens det ble 158 km i 2008. I år er
målsettinga å passere 150 km, sier
Inge Asbjørn Haugen.
58-åringen fra Hornindal er
nordmannen med flest maraonløp, han har fullført langt over
400.
Men klokka 10.00 i dag tar han
fatt på en mer ekstrem utfordring.
– Det har blitt en livsstil å løpe

for min del. Men under denne
konkurransen får jeg ikke registrert maratonløp, sier Haugen.
Om et løp som altså varer i et helt
døgn der løperne avslutter å løpe
klokka 10.00 søndag.
Og der det gjelder å samle flest
mulig kilometer.
– Tar du deg tid til å sove litt
undervegs?
– Nei, da går jo tida så det gjelder å holde seg våken. Det er ikke
pusten som er problemet i et slikt
løp, men beina, innrømmer maratonmannen fra Hornindal.
Tre løpere fra Hakkallestranda i
Vanylven stiller også; Petter Kragset (51), Olaf Krakset (53) og
Audun Skogen (44).
I dameklassen deltar Oline Yksnøy som har sunnmørske aner.

69-åringen løper for Nordstrand i
Oslo og imponerte i fjor med å
tilbakelegge rundt 155 km.
– Løpet er sosialt, for vi snakker
jo med hverandre undervegs, sier
Inge Asbjørn Haugen.
Løpet går på en innendørsbane
under Bislett stadion. Hver runde
er på 546 meter. 66 utlendinger og
64 norske løpere stiller på startstreken.
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ETT DØGN skal Inge Asbjørn
Haugen (bildet) og 129 andre
løpe under Bislett 24 timers
som tar til i formiddag.
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til torsdag i neste uke. Da er det
samling på Fornebu for oss i satningsgruppa, sier Daniel Øverås.
De to andre stortalentene har
også en lovende framtid foran seg.
– Både Markus og Vemund er
strukturerte gutter som trener
mye. Nå får de sjansen til å delta i
regionale uttakskonkurranser for
å heve sin kvalitet. Foreldrene til
guttene skal på et møte mandag i
forbundet der de får skissert opplegget for 2012 til satsningsgruppa
13-14 år, forteller Anja Solevågseide.
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