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Selin on ice
ÅRVOLL Ødelagt telefon
er obligatorisk hvis du
skal blir god kunstløper.
Det vet Selin Høgnes fra
Årvoll alt om.

ELDRID OFTESTAD

– Det er en bøyepiruett, og i
Bergen kalles det «ødelagt te-
lefon». Jeg vet ikke hvorfor, ler
Selin Høgnes (14) fra Årvoll.

Hun er på sin daglige trening
med Oslo Skøiteklubb på Jor-
dal Amfi, og viser frem piruet-
ter og andre kunster. 14-årin-

gen forbereder seg til NM i
kunstløp, som går av stabelen
førstkommende helg. Målet
for den unge kunstløperen er å
gjøre det bedre enn de to for-
rige gangene hun deltok. Selin
har holdt på med kunstløp si-
den hun var fire.

– Det var storebroren min
som fikk meg til å begynne
med skøyter. Han spilte ishoc-
key, forteller Selin. Moren hen-
nes, Mona Høgnes, hadde sine
egne baktanker med å opp-
muntre datteren til å gå på
skøyter.

– Det var en smart metode
for å få henne til å gå rett. På
den tiden gjorde hun ikke det,
sier Mona.

På ti år er det blitt mange ti-
mer i skøytehallen. Selin tre-
ner hver dag, bortsett fra søn-
dag. I tillegg trener hun stup-
ing hver tirsdag og torsdag
kveld.

– Det morsomme med kunst-
løp er å få til nye ting, og så har
jeg mange gode venner i miljø-
et, sier Selin. Innimellom
drømmer hun om en plass på
landslaget.

– Jeg kunne også tenke meg å
danse på show som Holiday on
Ice.

Foreløpig nøyer niendeklass-
ingen seg med å kombinere
skole og trening, og det går
fint. Til helgen konkurrerer
hun mot 15 andre med to pro-
grammer – det ene til latin-
amerikanske toner, det andre
til rolige pianoklanger.

NM i kunstløp
Norges Skøyteforbund arrange-
rer Norgesmesterskap og Lands-
mesterskap i Grünerhallen 15.–17.
januar.
Selin Høgnes er eneste løper fra
Groruddalen. Reserven Kaja Elise
Langholm er også fra Groruddalen.

Selin Høgnes fra Årvoll gleder seg til NM. Her øver hun på en Birman under treningen i Jordal Amfi. FOTO: ELDRID OFTESTAD

C Kunstløphåp fra Årvoll klar for NM

INNEBANDY Alle som har fulgt
eliteserien for menn har latt seg
imponere av Sveivas unggutter.
Sist uke deltok flere av dem i
Gothia-cup i Göteborg – en av
verdens største innebandytur-
neringer – sammen med Sveivas
G16-lag. Laget tok seg helt til fi-
nalen, der det ble tap 3-7 mot
tsjekkiske Tatran.

Til finalen i ver-
dens største cup

Sport

INNEBANDY Det har vært en
god helg for Sveiva IBK. Først
vant damelaget en knusende
11-1 seier over Holmlia, som tro-
lig blir en av rivalene i NM-slutt-
spillet senere i vinter. Så fulgte
herrelaget opp med en viktig 8-5
seier mot Sarpsborg. I går kveld
spilte Sveiva-damene mot Grei
hjemme i Stovnerhallen. Kam-
pen var ikke spilt da denne avi-
sen gikk til trykking.

Jubelhelg i
Stovnerhallen

FUTSAL Haugerud Futsal kan få
en snarlig revansje hvis de skulle
tape søndagens kamp mot Grü-
ner 2 i Bjørnholthallen. En time
og 40 minutter etter at domme-
ren blåser i gang kampen kl. 10,
møtes nemlig lagene igjen. La-
gene er nå halvveis i årets serie-
spill i 1. divisjon. Dermed snus se-
riesystemet, og lagene spiller to
kjappe serierunder i løpet av
samme dag.

Møter samme
lag to ganger
på en dag

FOTBALL Det er ikke bare på
spillersiden Linderud-Greis topp-
serielag får forsterkninger. Nå har
laget ansatt trønderen Anders
Mortensholm (25) som spiller-
utvikler. Mortensholm skal kom-
binere jobben med oppstart av
masterstudier som fotballtrener
ved Idrettshøyskolen. Mortens-
holm vil ha fokus på enkeltspil-
lernes utvikling i Linderud-Grei.

Ny spillerutvikler
til Linderud/Grei
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