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Dønna tar ikke opprykk
INNEBANDY: Dønna innebandyklubb tar ikke opprykk til 1. divisjon. 2-3
turer til Tromsø anses å være for dyrt og tidkrevende, og klubben har per
i dag ikke mange nok spillere som vil prioritere en slik tidsbruk. Nå vil man
bygge opp et bedre lag og kjempe om opprykk neste år.

Kan bli ny samling
med landslaget
HÅNDBALL: Håvard
Benjaminsen er aktuell
for det norske G 16-landslaget i håndball.
Svein Halvor Moe
desk@hblad.no 75070322

Den lovende SIL-spilleren er
tatt ut som reserve til den neste
samlingen på dette alderstrinnet.
– Jeg har fått beskjed om at
jeg må være klar til å reise på
kort varsel. Det skal jeg være.
Tidligere har det vært 20 forskjellige navn som har figurert
på den såkalte reservelista uten
at jeg har vært med. Denne
gangen fikk jeg plass til tross
for at den var halvert. Det
tyder forhåpentligvis på at jeg
er mye nærmere nå enn jeg har
vært tidligere, sa Håvard da
Helgelands Blad pratet med
han i helga.
Tiendeklassingen var rett
over nyttår med på den første
samlingen for det nystartede G
16-landslaget.
Han gjorde sine saker bra
der. Benjaminsen gjorde et så
godt inntrykk at de som har
ansvaret for G 16-landslaget
har holdt seg oppdatert på Håvard som har det meste for å
bli en god håndballspiller.
Han har siden i fjor høst
vært med på flere regionale
landslagssamlinger i Trondheim. 15-åringen som først
fyller 16 år i neste måned, kvalifiserte seg også for det midtnorske laget som ble nummer
fire i den TV-sendte Bylagsturneringen i starten av mars.

Blir i Sandnessjøen
Troppens eneste helgelending
var en av de mest toneangivende i turneringen som samlet de beste 1998 og 99-modellene i landet. Neste år blir det
NM for regionlag for de
samme guttene. Håvard legger
ikke skjul på at han har ambisjoner om å kvalifisere seg for
det laget. Lysten til å satse videre er stor. Den reflekterte
tenåringen ser for seg at han de
neste årene kommer til å ha
base i heimbyen.
Til høsten begynner han på

HÅNDBALLTALENT: Håvard Benjaminsen.
videregående i Sandnessjøen.
– Jeg kunne nok ha fått en
bedre treningshverdag dersom
jeg hadde flyttet til en by og
blitt en del av et større og
bedre håndballmiljø. Men jeg
føler det er fullt mulig å fortsette utviklingen selv om jeg
blir boende i Sandnessjøen. Vi
har et brukbart herrelag og
flinke trenere. Det er mye opp
til meg selv, sier Håvard som
på ingen måte har ligget på latsiden etter sesongslutt. Det har
blitt fem og seks ukentlige
økter med kondisjon og styrke.
Han tar treningsarbeidet på
alvor.

Kant og bakspiller
Håvard ønsker å være best mulig forberedt til herrelaget starter oppkjøringen. Han har
frem til nå vært for ung til å
spille på det laget. I håndball er
det slik at man må være 16 år

for å spille på seniornivå. Det
kravet vil Benjaminsen ha oppfylt når seriespillet starter i
september eller oktober. Den
anvendelige spilleren som kan
bekle mange roller, vil nok
også være sportslig kvalifisert.
På klubblaget spiller han for
det meste kant. Krets og forbundstrenerne har valgt å benytte han som kantspiller. Der
får han brukt både hurtigheten
og de gode avslutteregenskapene. Håvard Benjaminsen
kuttet i fjor fotballen for å være
hundre prosent dedikert til
håndballen.
– Det er på håndballbanen
jeg har størst ambisjoner. For å
ha mulighet til å kunne satse
hundre prosent på håndballen
tok jeg det valget, sa Håvard
som kan vise seg å være en
fremtidig landslagsmann for
Norge.
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– Burde vunnet klarere
FOTBALL: SIL-herrene
tok sin første borteseier
siden 2012.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 95245839

I fjor ble det et fattig poeng på
bortebane.
I årets bortekamp kunne det
se ut som trenden skulle fortsette. Da ble det 0-5 mot Lofoten.

Følger planen
Mot Grand Bodø søndag var
det andre takter. Da ble det
endelig borteseier igjen: 2-1 til
SIL.
– Ingen toppkamp, men en
brukbar prestasjon. Vi gjennomfører kampplanen som er

å presse halvlavt for å få kontringer. Det klarer vi, og etter
hvert også en del etablert. Vi
har full kontroll og skulle scoret flere. Blant annet har vi et
mønsterangrep med 7-8 trekk i
lengeretningen på 2-0. I stedet
lar vi dem redusere, og det blir
farlig på slutten, sier spillende
hovedtrener Stian Theting.

Barriere brutt
– På en toppdag hadde vi satt
flere av sjansene, og punktert
kampen lenge før. Men jeg er
veldig glad for at vi klarer å
vinne, når vi vet hvordan vi har
vært på bortebane siste året,
legger han til.
Martin Dimov og Tage Halseth scoret målene.
Søndag er det hjemmekamp
mot Junkeren.

