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SVEINHALVORMOE

Det er Levanger-jenta i ferd med
å få betalt for.

Kommende helg er 26-åringen
tatt ut til å representere Norge i
Polen.

– Jeg så ikke helt at det uttaket
ville komme. Men er glad for at
landslagsledelsen har tro på
meg. Jeg føler jeg er nødt til å
gripe denne muligheten etter-
som konkurransene der blir en
fin mulighet for meg til å høste
internasjonal erfaring, sier Karo-
line som er godt i gang med
oppkjøringen til en ny sesong.
Skogn-hopperen har et helt an-

net utgangspunkt nå enn hun
hadde i fjor på samme tidspunkt.
Røstad har tatt store steg siden i
juli i fjor.

– Jeg hoppermye bedre nå enn
jeg gjorde i fjor sommer. Det har
også vært stor fremgang i for-
hold til det jeg presterte i bak-
kene i vinter. Testene viser at jeg
har hatt fremgang på alle områd-
er. Det er utrolig inspirerende å
se at den treningsjobben som jeg
legger ned gir resultater. Ska-
dene som hemmet meg og førte
til at jeg måtte tilpasse tre-
ningshverdagen, merker jeg
heller ikke noe til. Jeg må inn-
rømme at det ser lovende ut, sier
Karoline til lokalavisa.

Trener to ganger daglig
Hun trener stort sett to ganger
daglig selv omdet er 25-30 pluss-
grader og sol og sommer. Det har
aldri vært så lett å motivere seg

for harde treningsøkter som nå
for den dedikerte toppidrettsu-
tøveren. Selv om hoppbakkene i
Granåsen er revet og hun må re-
ise nesten 400 kilometer for å få
luft under vingene. Det er både
et handicap og en utfordring så
lenge du har ambisjoner om åut-
fordre de beste i verden. Hopp-
bakkene i Granåsen er nemlig re-
vet.
– Det skal bygges nye og mod-

erne hoppbakker i Granåsen som
skal stå ferdig i god tid før ver-
densmesterskapet i 2025. I løpet
av høsten håper jeg også det skal
være mulig å hoppe på plast i
Stjørdal hvor det jobbes med å
legge plast i en 70-metersbakke.
Frem til den er hoppklar blir det
nok flere Lillehammer-turer. Vi
har allerede hatt to samlinger
der, og det er lagt opp til flere,
sier Røstad. Trønderhopp-utø-
veren som var med og kjempet

omVM-plass.

Kjempet omVM-plass
Karoline fikk være med på et
amerikansk uttak i Tyskland om
den siste VM-plassen. Det var en
motivasjonsbust for hoppjenta
som har blitt tvunget til å trene
mye alternativt de siste årene.
Røstad var kanskje den norske
hoppjenta som hadde størst
fremgang forrige vinter. Selv om
det ikke ble landslagsplass har
hun ambisjoner om å få repre-
sentasjonsoppgaver de neste
månedene.
Først og fremst i COC-cupen

som er en slags verdenscup B.
Men kan også slå seg inn i en og
annet World Cup-tropp dersom
det flyter like bra som det har
gjort i det siste. Karoline er klar
på at hovedfokuset hennes gjen-
nom sommeren og høsten er å
gjøre den treningsjobben som

må ligge i bunn for å prestere.
Det å få muligheten til å delta i
konkurranser er bonus for Røs-
tad.

74019000
redaksjon@innherred.no

Nå ser hun frem til å representereNorge

KarolineRøstad fortsetter
fremgangen i hoppbakken.

SKIHOPP
KarolineRøstadhar hatt
flere lange skade-
avbrekk,menhar ikke
mistetmotivasjonen.

LEVANGER
TORJOHNNYFRIBERG

Levanger Sportsskytterlag og
Levanger og Frol Skytterlag står
sammen bak norgesmesterska-
pet for rifleveteraner fra torsdag
26. til søndag 29. august.

I løpet av de fire dagene skal
om lag 90 skyttere fra 27 lag over
hele landet delta i norgesmester-
skapet, som skal kåre landets be-
ste veteranskyttere på de inter-
nasjonale programmene for 50
og 300meter.

Mens finkaliberskytingen
foregår i Torsbustaden, vil grov-
kaliberskytingen foregå på Brek-
ken i Frol.

– På startlista finner vi flere
kjente navn. Øverst står Harald
Stenvaag (deltatt i seks OL med
sølv og bronse, tre gull VM og
seks i EM) og Nils Petter Håkedal
(to OL-deltakelser og verdensre-
kord i luftrifle), opplyser styre-
leder Erik Stai i Levanger Sports-
skytterlag og leder av organisas-
jonskomiteen for NM, Nils Hå-
vardDahl i en pressemelding.

Det er en bred dugnadsstab
som står bak arrangementet,
med lokale krefter i sving.

Organisasjonskomiteen ledes
av Nils Håvard Dahl, med NK
Erik Stai som sekretariat og øko-
nomiansvarlig, BerntAglen fører
regnskapet, Olav Gran jr, og
Helge Elvebakk har ansvar for
banene, Elling Skogan og Øys-
tein Leverås tar seg av resultat-
service og skiveelektronikk,
Kjell Åke Andresen sørger for

premiering og seremonier, og
Randi Karoliussen leder alt som
har med servering og kjøkkent-
jeneste.

Veteran somNM-arrangør
NM-øvelsene skytes for øvrig på
de internasjonale skivene i år-
sklassene fra V45 til V73 på pro-
grammene 60/40 skudd lig-

gende og match-program i to/tre
stillinger.

Banen i Torsbustaden er reg-
net som en av landets beste
miniatyrskytterbaner, med 20
elektroniske skiver ogmeget god
vindskjerming.
– Laget fikk i 2020 tildelt spill-

emidler til nye elektroniske skiv-
er, ogNM-et er ledd i lagets egen-

finansiering av dette. Skivesys-
temene er toppmoderne av op-
tisk type levert av norske
Megalink, opplyser arrangørene
i pressemeldingen.

Gode skyteforhold og demod-
erne skivesystemer har gjort at
laget har fått riflemedlemmer fra
hele landsdelen til Levangers
skyteanlegg. Blant disse har sær-

lig veteranskytterne hevdet seg
meget godt i de siste årenes NM
og nordiske mesterskap. Banen
ble åpnet i 1993 og dette blir la-
gets åttende NM-arrangement i
rekken, noe som gjør klubbene
til godt bevandrede arrangører.

95817640
tor.johnny.friberg@innherred.no

Fra venstre: Erik Stai, Randi
Karoliussen,NilsHåvard
Dahl i arrangørkomiteenbak
NMfor rifteveteraner.

Samler norgeseliten til
dyst i Levanger
I august blir
det
mesterskap for
veteraner.
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Søndag 25. juli arrangeres «Føre
slaget», en åpen dag på gården
med aktiviteter for alle.

– Det blir VerdalMannskor, det
blir P.A. Røstad og det blir Viggo
Valle og endamer, forteller gjen-
genpå Prestegården.
Men det er langt fra alt som

planlegges framover for den his-
toriske Prestegården, som lenge
var både bostedet til prosten. En
av de angivelige olavsteinene
finner du også i innkjørselen her.

Gratis arrangement for alle
– Det er åpen dag for alle, så vi
skal ikke ha noen inngangspen-
ger.
I løpet av søndagen fra klokka

13 til 18 blir det omvisning, akti-
viteter for barn og forteller-
stund.

Og det blir selvsagt kulturelle
innslag. Som nevnt i innlednin-
gen, kommer selveste Viggo
Valle for å slutte seg til P.A. Røs-
tads orkester.

– Han har jo god fartstid med
oss, og du skal ikke se bort ifra at
det blir noen labyrinter også,
hinter Villy AudunKvernmo.
ViggoValle har vært på Stikles-

tad før, da han var konferansier
for P.A. Røstad-konsert i Borg-
gården i fjorsommer.
Ellers skal Aslak Grønn åpne

dagen, mens Henning Sommer-
ro og Jon Pål Inderberg skal av-
slutte arrangementet.
– Og du vet jo aldri hva de kan

finne på for noe
Det blir også opplegg i kirka

klokka 10:30 og 20:30, og tid-
spunktene er selvsagt ikke tilfel-

dig valgt. Fra Prestegården er
det kort vei til kirka, så her er
det ikke noe problem å få med
seg alt.

Uteog inne
– Navnet «Føre slaget» var
egentlig bare en arbeidstittel,
mendet eskalerte og sitter godt
så slik ble det, forteller kantor
Ola Bosnes.

Mellom slagene kan en ta seg
en kopp medbrakt kaffe, enten
ute i hagen eller inne i de hjem-
mekoselige lokalene på Preste-
gården.

– Vi håper på knallvær, men i
verste fall kan vi trekke hele
greia inn. Det er en fantastisk
plass å framføremusikk på, sier
kantoren som også dirigerer
VerdalMannskor.

– Ja, det er høgt under taket
her, legger soknerådsleder
Thor Bertil Granum til.

Ifølge kantoren vil under-
holdningen foregå litt løpende
og adhoc ettersom folk besøker
gården, slik at musikken ikke
går for døve ører.

Inne på Prestegården er det
åpent for å sette seg ned i rolige
omgivelser og slå av enprat.

– Prestegården har fungert
som møteplass for sørgemøter
og oppleves som en god samta-
learena. Så her er det åpent for
å komme og snakke med hve-
randre og kirkens folk gjennom
olsoktiden, forteller diakon
Bitte Dillan.

«Føre Slaget» er kirkens eget
arrangement i tillegg til det
som vanligvis foregår i Stikles-
tadkirke, ogmålet er å skapeen
permanent og ekstra arena på
Stiklestad frammot 2030.

Historisk grunn
–Vi vet atmangehar vært nysg-
jerrige på den litt bortgjemte
Prestegården. Nå kan de få op-
pleve den rike historien i veg-
gene og vandre i det fine ha-
geanlegget her, sier kirkeverge

Børge Lund.
Prestegården var viktig under

Olsok som hovedkvarteret til
Spelnemda fram til SNK ble til-
delt ansvaret for å arrangere Spe-
let, da prosten var leder i Spel-
nemda. Men det er først nå at lo-
kalet og området benyttes som
arrangementsarena.
– Vi er midt i en oppbygging

her for å få Prestegården klar i
god tid før tusenårsjubileet. Det
er på tide at folk får oppleve
denne historiske plassen.

Olsok-åpent
Utover åpen dag 25. juli, vil Pres-
tegården ha åpent hver dag un-
der olsokuka i god dialog med
SNK.
– I tidermedmyemuseumsbe-

søk og trengsel på kulturhuset,

kan det være en fin avlasting å
komme hit der det er litt rolige,
sier diakonDillan.

Også da vil det være ulike kul-
turelle innslag, men med akku-
rat hvem er ikke helt spikret en-
nå.

Målsettingen er på sikt å ta i
bruk området i større grad, også
utenfor olsoktida.

– Vi sommusikere er også inte-
ressert i å få innnoen instrumen-
ter her, sånn at vi kan holde
lunch- og salongkonserter, for-
teller kantor Bosnes.
Du skal heller ikke sebort fra at

det kan bli kaffeservering i Pres-
tegården i framtiden.

97872 772
jannik.solvold.johansson@inn-
herred.no

BørgeLundogVillyAudunKvernmoer blant demsomgleder seg til å ta Prestegården i bruk.Foto: CharinatMoe

Løfter framdenhistoriskegården
Snart er det klart for
olsokfeiring, og nytt av
året er at kirken åpner
portene til Prestegården
for publikum.

M ange tyr til
bilferie,
enten det
bærer til

utlandet, campingplass
eller slekt i andre deler
av landet.Mende flest
voksne liker å glemme
følelsen av ekte som-
meridyll - nemlig bilens
baksete.Her sitter det
fastklemt opptil tre
barn sammenmed
jakker, drikkeflasker,
smeltet sjokolade og
brødskivermed svett
ost. Noen familier er
kanskje heldige nok til å
få noen timers fredmed
mobiltelefoner og film.
Helt til det braker løs.

–Mammaaaa jegmå
pådooo!
–Hold kjeft, vi stoppa

jo nettopp, hørerman
ofte i samsvar fra side-
mannen til skrike-
rungen.
– Jegmåtte ikke på do

da,mennå.Hvis vi
stopper for degmåvi
stoppe formeg, smeller
det tilbake.

Jeg regnermed at
mine foreldre er glade
for at vi nå har vokst
opp. Det blir nemlig
bedremed årene, og
kranglene går fra skrik-
ing til ignorering og sure
miner. Selv var og er jeg
heldig nok til å sitte i en
ganske så romslig
Volkswagen Sharan på
alle bilturene.Med
tanke på at jeg er den
eneste somkan sitte i
midten uten å klage var
jeg heldig; setet imid-
ten er nemlig like stort
somde andre. Jeg har
riktig nok blitt klemt
imellomde to små, og
hørtmassevis av "ikke
ha foten din påmin side
av setet",men som
dritten imidten vet jeg
at1av 3 i alle søsken-
flokker følermedmeg.
På en annen side er det
flott å være profesjonell
snacksutdeler. Brus-
flasker, potetgullposer
og boller deles ut i su-
perfartmedmeg imid-
ten, og jeg velger selv
hva jeg vil ha.Mange
voksne velger vel å
glemmehvordandet
var å sitte i baksetet,
men til syvende og sist
er det de godeminnene
somsitter igjen. Å spise
et varmtmåltid hjemme
hosmormor eller å løpe
rundt på rasteplassens
lekeplass, samt fine
ferier nårmanhar kom-
met imål er det somblir
igjen.Men, til alle som
sitter foran:Husk hel-
tene i baksetet, vimåpå
do.
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22. JUN - 8. AUG
TIRSDAG - SØNDAG 11.00 - 16.00

Barn: gratis

VIKINGSOMMERV
på Stik le s tadpå Stik le s tad

Omvisninger, utstillinger og
aktiviteter for hele familien!

@stiklestad1030

Stiklestad Nasjonale Kultursenter


