
– Det er 16. gang denne turne-
ring arrangeres, sier turnerings-
leder Bjørnar Berge. – Vi har aldri
før hatt så mange deltagere.

Det er Stavern Tennis som står
som arrangør av Marin Alpin
cup. Arrangementet har etter
hvert fått et navn som klinger
godt i tenniskretser rundt om i
Norges land.

– Deltagerne kommer igjen og
igjen, fortsetter Berge. Det er jo
moro med slik respons. Det å
kombinere sommerferien med
tennis, er det stadig flere som set-
ter pris på. Turneringen er også
en gylden mulighet for våre spil-
lere til å prøve seg mot toppspil-
lere.

Det er mange klasser å velge
mellom for deltagerne. Det spil-
les double, mix-double, genera-
sjonsdouble og selvfølgelig sing-
le for herrer og damer. I junior-
klassen var det 16 lokale med,
uten at noen av dem nådde opp.

– Stavern tennis er en klubb
som først og fremst satser på
bredden.

I seniorklassen var det bare halv-
parten så mange lokale spillere,
men til gjengjeld nåde to av dem
finalen.

– Det er selvfølgelig moro å

være i finalen, men vi har fått en
lett vei fram til den humrer
Øyvind Nilsen.

Med seg i doublefinalen, i 55+
har han Tor Eriksen.

– Vi har spilt sammen i åtte år.
Det her gjør vi kun for å ha det
gøy. Ambisjonene er det så som så
med, men vi spiller alltid for å
vinne, ler Eriksen.

I finalen møter de solid mot-
stand. Det er en merittert duo
som står på andre siden av nettet.

– Vi kommer fra Bergen vi.
Dette her er sommerferie for oss.
I år er det tredje gangen vi er her,
utdyper Christian Bernt.

Han spiller på lag med barn-
domsvennen Terje Sørensen. De
har spilt tennis i en mannsalder

og vel så det, men gleden og ner-
vøsiteten er fortsatt den samme.

– Det kribler fremdeles i krop-
pen når jeg tar tak i en racket. Det
er som å bli en ung gutt igjen.

Finalen ble som ventet veldig
jevn. Stavernsduoen hadde
matchball i andre sett, uten å
klare å avgjøre. Dermed ble det et
tredje og avgjørende sett.

– Vi spiller tung, offensiv ten-
nis. Fjorten år med samarbeid var
nok det som gjorde at vi dro i
land seieren, smiler Christian
Bernt.

Men Stavern Marin Alpin Cup
handler først og fremst om venn-
skap på tvers av kjønn, klubb og
ikke minst generasjoner.

Caleb Francis
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Sommer,sol og tennis

Bronse til paintballjenta Kristine
Larvikjenta Kristine Myhre Andersen (24)
er med på det skandinaviske jentepaint-
ballaget FL Charms, som tok tredjeplass i
Europacupens nest siste del i Paris forrige
helg. Laget slo ut 35 herrelag på vei mot
bronsen og prispengene på 10.000 kro-
ner. Kristine Myhre Andersen utøver et
formatet som kalles syv-manns. der laget
som innen syv minutter markerer mot-
standerlaget med farge og henger flagget
først, vinner matchen.

– I grunnspillet gikk det relativt greit.
Vi vant seks av åtte matcher og kvalifiser-
te oss til videre spill, forklarer paintball-
jenta.

I kvartfinalene møtte FL Charms det
franske laget Bad Element, det belgiske

laget Crossfire og det svenske laget Royal.
Charms-jentene hadde marginene på sin
side, og gikk videre til semifinalen.

– Det ble tøffere jo lenger vi kom. Der
møtte vi bedre lag, men gjorde det likevel
bra, forteller Myhre Andersen.

Dessverre misset FL Charms finalplas-
sen og måtte heller spille om tredjeplas-
sen mot det tyske laget Comin at ya. Der
vant Myhre Andersen og de andre jentene
i best av tre matcher, og kunne innkassere
bronsemedaljer og pengepremis.

– Jeg er kjempefornøyd, og jeg gleder
meg til fortsettelsen, stråler Larvikjenta.

Gro Mee Teigen
33 16 30 83 ● gro.teigen@op.no

Stag til kvartfinalen i Danmark
Stags jenter 16-lag var deltok i forrige uke
i Dronninglund Cup i Danmark. Jentene
fra Stavern kom seg helt til kvartfinalen.
I det innledende gruppespillet møtte
Stag-jentene Furnes og Kolbotn, Hen-
stedt-Ulzburg, og Dronninglund IF. Det
endte med to seiere og to uavgjorte kam-
per og en andreplass i puljen. Dermed
gikk jentene videre til A-mellomspillet,
hvor de møtte Flensburg-Handewitt,
Mildstedt TSV, Brattholmen og Kløfta.
Her gikk Stag til topps i sin pulje etter tre
seiere og ett tap.

I kvartfinalen møtte Stag igjen Hansted-
Ulzburg som de spilte uavgjort 10-10 mot
tidligere i turneringen. Denne gangen
klarte ikke Stag-jentene å holde unna, og
det tyske laget vant 11-10. Hansted-Ulz-
burg vant for øvrig hele turneringen i
jenter 16-klassen.
Trenerne Rune Eftedal og Petter Aas var
begge imponert over jentenes innsats.
Laget hadde en flott sportslig og sosial
tur til Danmarks største cup.
Gro Mee Teigen
33 16 30 83 ● gro.teigen@op.no

De fleste forbinder
sommer i Stavern
med yrende uteliv og
fest. Men Stavern kan
også by på sport av
høy nasjonal stan-
dard.

Bronse: Kristine Myhre Andersen i aksjon under Europacupen i Frankrike. (Foto: Kate Furøy)

Stag jenter 16: Bak fra venstre står: Mia Haugrud, Mathilde Ellingsen, Heidi Lind-Tviberg,
Mari Sørensen, Emilie Enger Aas og Trine Bergene. I midten: Lotte Frantzen Dahl, Marte E.
Andersen, Iris Rolfsen Winter, Line Klev og Silje Henriksen. Foran ligger: Keeperne Hanne Tor-
kaas, Karla Bergan og Caroline R. Pettersen. (Foto: Stag håndball)

Tennismoro: Tor Eriksen (t.v.) tok seg, sammen med makker Øyvind Nilsen, til finalen i 55+, men der ble det tap for Christian Bernt (t.h.) og makker Terje
Sørensen. (Foto: Caleb Francis) 
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