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Inger Eide Nordseth

Nede ved Årungen er en gruppe 
jenter og gutter samlet sammen 
med trener Ina Andersen- Ran-
berg. Hun har ansvar for de 
unge talentene. Båter med fine 
navn som sculler og dobbelt-
sculler tas ut av hallen, årene 
bæres ned til vannkanten. Ina 

Vann vittig moro
på Årungen!

Ved Årungen Rostadion 
har de et aktivt romiljø. 
Der møtes unge rotal-
enter hver uke. Vi har 
møtt noen av dem som 
synes at Olaf Tufte er et 
fint forbilde og at roing 
er superkult.

Andersen-Ranberg har et ord 
med i laget på det meste, men i 
passende mengde og på en grei 
måte i følge de unge talentene.

–Hun er kjempeflink til 
å lære oss teknikk, og opp-
muntrer oss til å prøve ut nye 
teknikker og utfordre oss selv, 
sier jentene.

– Her kan vi trene selvsten-
dig på sjøen, samtidig som hun 
passer på oss litt på avstand. – 
Hun følger med om det skulle 
skje noe, og det kan jo fort 
skje en liten ulykke, sier gutta 
som kan røpe at de har veltet i 
en sculler

Trener opp styrke 
og konsentrasjon
Guttegruppa vi møter er Simen 
Wold (13), Peter G. Hellevang 

(13), Eskild G. Berger (13)
Eirik Øygard (13) år og 

Yngve Asheim (13) år. De er 
forholdsvis ny i roklubben. De 
møtes to ganger i uken. Alle er 
enige om at dette er god trening 
for mage, rygg, armer og bein. 
Og sist men ikke minst er det 
bra for balanse og konsentra-
sjon. Guttene synes det er gøy 
å prøve noe nytt og noe helt 
annet enn fotball og håndball.  
– Det er ikke så mange andre 
steder enn Ås som kan tilby 
en så flott rostadion, forteller 
guttene med stor entusiasme.  
– Vi har ”vinnerinstinkt”, og 
vi vil være med på rostevner, 
men vil blir heller ikke sur om 
vi ”taper”, sier guttene.  – Vi 
er her mest for å ha det gøy, og 
en annen fordel er at det er lite 

skader i denne idretten i forhold 
til mange andre idretter. – Her 
snur vi oss bare rundt i vannet.

Utvannet autograf
Jentegruppa vi møter består av 
Kimberly Nyborg (14), Hilde 
Vagstad Eldring (14) og Ma-
lene Gjengedal (13). Kimberly 
er ny av året, mens det er tredje 
sesongen til Hilde Og Malene i 
roklubben.  – Vi skulle gjerne 
vært enda flere jenter på vår 
alder her, sier jentene. 

• Årungen Ro og Ka-
jakklubb ble stiftet i 
1996. Pr i dag har de 30 
medlemmer fordelt på 
roing og padling. Årun-
gen er nasjonalanlegg 
og roere fra eliten trener 
også her.

• ÅRKK skal i år sammen 
med Sandefjord roklubb 
arrangere NM på Årun-
gen 4. og 5. september

Klar for trening: 
F.v Hilde Vagstad 
Eldring (14), Malene 
Gjengedal (13) 
og Kimberly 
Nyborg (14)
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Jentene synes det er man-
ge fordeler med å ro. – Vi 
får trent hele kroppen, både 
armer, bein og håndledd, og 
sist men ikke minst så får  
jentene være sammen på 
vannet. 

Aktiv guttegruppe:  F.v Eskild G.Berger (13), 
Bak Simen Wold (13), Peter G. Hellevang 
(13). Foran f.v Yngve Asheim (13) og Eirik 
Øygard (13).

Friskuser på sjøen: F.v 
Malene Gjengedal og 
Hilde Vagstad Eldring

– Samtalen flyter lett på 
vannet, sier Hilde. Dessuten 
får de vært mye ute. 

Det er ikke bare barn og 
ungdom som trener på Årun-
gen, i perioder har Olav Tufte 
trener der, og jentene kan skryte 

av at de har fått autografen 
hans på T-skjortene. – Rik-
tignok begynner den å bli noe 
utvasket etter å ha fått seg noen 
bad her i Årungen, men det får 
ikke hjelpe sier jentene og ler 
hjertelig. – Her må vi nemlig 

regne med å få noen vannblem-
mer og noen ufrivillige bad i 
dette gyselige vannet i ny og 
ned. – Roing er rett og slett 
superkult avslutter jentene før 
de legger ut på Årungen til en 
ny treningsøkt.


