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Muligheter for å se framtidige nasjonale og internasjonale skøytestjerner på Kanebogen 

Stadion under NM Allround junior, Harstad 28.-29.01.2023 

 

Forrige gang Harstad Skøyteklubb arrangerte NM Allround på skøyter for juniorer (i 1986) 

tok Johann Olav Koss sin første nasjonale mesterskapstittel. 

 

I årets mesterskap stiller de beste juniorkvinnene i landet. Den klare favoritten er Aurora 

Løvås (17) fra Nord-Odal IL som debuterte i EM allround for seniorer på Hamar 07.-

08.01.2023. Aurora er spesielt sterk på de lange distansene og forventes å avgjøre 

mesterskapet til sin fordel på 1500m og 3000m. 

 

Et annet stort talent er Martine Solem (15), Bjugn/Ørland SK, som vant årets NM Sprint 

junior i Kristiansund 14.-15.01.2023. Her ble for øvrig Aurora nr 2. 

 

Av andre pallkandidater nevner vi Dina Storelid (19), Stord IL, som har sin styrke på de lange 

distansene. Mange vil huske hennes far Kjell Storelid som tok sølvmedalje på både 5000m 

og 10 000m under OL-1994. 

 

I klassen for menn junior stiller Didrik Eng Strand (17) for Hamar IL. Didrik spås en strålende 

karriere og er på vei tilbake etter et års skademareritt. Det var lenge uklart om han ville 

rekke å komme i form til mesterskapet i Harstad, men resultatene fra Hamarlekene sist helg 

var lovende og viser at han blir en å regne med i kampen om medaljene. Didrik ble nr 4 

sammenlagt i fjorårets mesterskap som ble arrangert på Maier Arena i Tønsberg, 12.-

13.03.2022. I dette mesterskapet vant Emil Pedersen Matre (19), Fana IL sammenlagt foran 

klubbkamerat Sigurd Henriksen (18). Sistnevnte har denne sesongen forbedret legenden 

Sven Kramer sine juniorverdensrekorder både på 5000m og 10 000m. Både Emil og Sigurd 

holder fortsatt junioralder men har dessverre meldt avbud til mesterskapet – på tross av at 

vi har kunnet tilby dem skikkelig Bergens-vær med vind og regn så det holder ���. 

 

I deres fravær regner vi med at Didrik får en tett kamp om tittelen av blant andre årets 

sølvmedaljør i NM Sprint junior Sigurd Holbø Dyrset (18), Trondheim KK, Thomas 

Andreassen (18), Nord-Odal IL og Finn Elias Haneberg (17), Hamar IL. Og vi ser ikke bort fra 

at andre løpere også kan blande seg inn i medaljekampen. 

 

Dessverre har ikke arrangøren Harstad SK egne løpere som er kvalifisert for stevnet men 

Nord Norsk Skøytekrets er representert med Arne Lernes (17), Tromsø SK og Patrick Hansen 

(16), Skjervøy SK. Arne går skøytegymnas på Hamar, satser hardt og har gode resultater 

denne sesongen. Han ble nr 8 sammenlagt under NM Sprint for juniorer i Kristiansund 

tidligere i januar. For Patrick blir dette nyttig mesterskapserfaring. Han kan stille i 

juniorklassen fortsatt i 2 år. 

 

Vel møtt på Kanebogen Stadion eller streaming på nett til et spennende mesterskap! 

For mer info se https://www.harstad-sk.no/nm-junior-allround-2023-33141s.html  

 

På vegne av Harstad SK, 

Sigmund Akselsen   


