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tips oss!
33 02 00 00 
sport@gjengangeren.no
Tips oss om arrangementer, 
eller send inn tekst og bilder. 

DraHjeLp: Kenneth Reiss kan takke Pål Espen Sten Gran og Intersport Solberg og Madshus for at han er godt utstyrt til Holmenkollmarsjen.
 Foto: aLeksanDer Limkjær

Kenneth Reiss elsker 
å få andre til å bryne 
seg på noen fysiske 
utfordringer. Da må 
du nesten si ja til noen 
utfordringer selv og.
 
AleksAnder limkjær 
aleksander.limkjer@gjengangeren.no

 
– Jeg utfordrer fortsatt mye mer 
enn jeg blir utfordret, men jeg 
får en del utfordringer selv, ja. 
Jeg kan ikke si ja til alle, men 
det blir kanskje ti-tolv i året 
Men, en type utfordringer har 
jeg sagt konsekvent nei til – helt 
til nå.

Selv om han bor i skibygda 
Skoppum, er ikke Kenneth 

Reiss noen ivrig skigåer. Tvert 
om, han er ikke begeistret i det 
hele tatt. 

– Jeg har jo noen helseting å 
slite med, hvor epilepsien er 
den mest kjente. Men, jeg har 
også et balanseproblem, så ski-
gåing det ble aldri noe for meg. 
Det er jo ofte sånn at hvis du 
ikke mestrer noe, så legger du 
det til side. Særlig som liten, 
sier Kenneth.

ambassadør
Så, hvorfor i alle dager skal han 
da gå Holmenkollmarsjen 29. 
februar. 

– Det var rett person som ut-
fordret meg, i tillegg ville de ha 
meg som en av ambassadørene 
til rennet. Ved å ha meg som 
ambassadør vil de vise at man 

trenger ikke være Klæbo eller 
Johaug for å gå Holmenkoll-
marsjen, forteller Kenneth 
Reiss.

Det er Skiforeningen som ar-
rangerer skirennet. Og det var 
Skiforeningens Lars Amund 
Toftegaard som var den som ut-
fordret Kenneth til å delta.

– Lars Amund og Skiforenin-
gen har vært og er en viktig 
støttespiller av Aktiv for Epi-
lepsi. Så når han spurte kunne 
jeg ikke si nei, sier Kenneth, 
som tror han kanskje i livet har 
cirka fire kilometer med skigå-
ing bak seg.

Øverste hylle
Kenneth er kjent for gå skikke-
lig til verks når han begir seg ut 
på noe. Så også denne gangen. 

Forberedelsene startet umid-
delbart. Riktignok er det ikke 
akkurat gode skiforhold i nær-
området om dagen. Det har 
kun blitt en tur i Botne-løype-
ne.

– Denne helga deltar jeg på et 
skikurs i regi av Skiforeningen. 
Det er nok lurt å ta med seg, sier 
han. 

Utstyret skal han i hvert fall i 
ikke klage på. Det har skiprodu-
senten Madshus og Intersport 
Solberg sørget for. 

– Jeg tenkte det skader ikke å 
spørre, så jeg sendte en mail til 
Madshus for jeg presenterte 
meg selv og hva jeg skulle og 
hvorfor. Og tror du ikke de stilte 
opp, forteller Kenneth.

– Madshus var på med en 
gang de, og så til de grader, sier 

– Du veit, 25 kilometer. Det er cirka 24 for mye for meg, det

Går for aktiv for epilepsi
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– Du veit, 25 kilometer. Det er cirka 24 for mye for meg, det

Går for aktiv for epilepsi
Pål Espen Sten Gran i Intersport 
Solberg.

Sportsbutikken i Horten har 
lenge samarbeidet med Ken-
neth Reiss, og er nå mellomled-
det mellom Madshus og Ken-
neth for skiutstyret.

– Jeg tenkte de ville gi han 
noen ok treningsski, men de 
klinte til og ga Kenneth verden-
scupmodellen. Felleskiene er 
nå preppet og klare mens han 
trener seg opp, og så skal vi han 
siste shine på dem før Holmen-
kollmarsjen, sier Pål Espen 

Kenneths utfordring
Kenneth Reiss får selskap i løy-
pene under Holmenkollmar-
sjen. En av mange som støtter 
opp under Aktiv for Epilepsi er 
en kvinne som heter Anne Bjør-

berg Jenssen. Da hun fikk høre 
om Kenneths siste påfunn, så 
sende hun han en melding.

– Jeg skal gå sammen med 
deg, skrev hun. Det er kjempe-
hyggelig, og gjør gjennomførin-
gen lettere. Du veit, 25 kilome-
ter. Det er cirka 24 for mye for 
meg, det. Eneste fordelen jeg 
har er i nedoverbakke. Når du 
veier 0,1 tonn, da glir du bra 
nedover, sier Kenneth og ler 
godt. Så legger han til: 

– Men, du. Jeg liker jo å utfor-
dre andre.

– Ja ...
– Så, da utfordrer jeg alle som 

leser denne artikkelen til å bli 
med og delta i Holmenkollmar-
sjen 29. februar. Kan jeg, så kan 
Gjengangeres lesere det også.

Det ble en mils løpetur for 
Muay Thai-bokseren 1. 
juledag i stedet for å kose 
seg med restene fra 
julemiddagen.
AleksAnder limkjær 
aleksander.limkjer@gjengangeren.no

Anne Line Hogstads debut-
kamp for kampsportorganisa-
sjonen ONE Championship 8. 
november 2019 måtte utsettes 
da motstanderen ble skadet. 
Nå møtes de i stedet på den 
siste dagen av januar 2020, i 
Manila.

– Vi reiser ned søndag, og 
ankommer mandag morgen. 
Kampen er altså fredag, sier 
hortenskvinnen, som bor og 
jobber i Oslo.

Julen tilbrakte hun i Horten, 
men på grunn av kampen kun-
ne hun ikke skeie skikkelig ut 
med julematen.

– Kampen ødela litt julemat-

kosen. Eller i hvert fall innta-
ket. Litt ble det, men det ble 
også en mil løpetur 1. juledag. 
sier Anne Line, som føler seg 
ekstremt klar for kampen. 

australsk motstander
Forberedelsene, både trening 
og studie av motstanderen, er 
gjort to ganger. Så jeg er skarp 
og klar når det kommer til Ju-
niku, sier hun. 

Juniku, hvis fulle navn er 
Alma Juniku er fra Australia, 
og har gått kamp om tittelen i 
ONE Championship. Den tapte 
hun riktignok, men det betyr 
at hun ikke er hvem som helst.

– Hun er god, definitivt in-
gen walk the park. Men, siden 
jeg har studert og analysert 
henne to ganger har jeg oppda-
get at hun har en del huller i 
fightingen sin. De håper jeg å 
ta hu på. Rett og slett utnytte 
hennes feil i kampen, sier 
Anne Line Hogstad, som føler 

seg trygg på kampplanen hun 
har lagt.

Følg kampen gratis
Kampen i Manila går over tre 
runder på tre minutter hver.

– Det har jeg mye erfaring 
med. Det betyr at det må skje 
litt action fort, for du har ikke 
så mye tid på deg, sier hun. 

ONE Championship er en av 
de største kamporganisasjone-
ne i verden. De er ikke så all-
menn kjent i Europa, men i stør-
relse er de for eksempel større 
enn MMA-organisasjonen UFC.

– Det er fullt mulig for folk 
hjemme i Norge å følge kam-
pen min. One Championship 
har en egen app, og gjennom 
den streames kampen direkte 
fra Manila gratis. Du kan også 
følge meg som utøver i appen, 
og da teller den ned til kampen 
min, sier Anne Line Hogstad, 
som håper å sette Norge på 
kartet i Muay Thai i ONE.

anne Line måtte ofre litt 
julemat: – Det er dette verdt

MUaY tHaI: Anne Line Hogstad debuterer for ONE Championship i Manilla 31. januar.  Foto: prIvat

Mats Haakenstad har 
signert for Kuopion 
Palloseuralle, den regje-
rende finske seriemeste-
ren.

AleksAnder limkjær 
aleksander.limkjer@gjengangeren.no

Gjengangeren skrev tidligere 
denne uka at hortensmannen 
var på vei til finsk fotball etter 
at han og Lillestrøm ble enige 
om å terminere kontrakten ett 
år den gikk ut.

Fredag ble det offentliggjort 
at han har signert for Kuopion 
Palloseuralle (KuPS). Klubben 
trenes av nordmannen Arne 
Erlandsen, som i 2017 var den 
som hentet Mats Haakenstad 
fra Fram i 2. divisjon og til Lil-
lestrøm i eliteserien. Der spilte 
hortensmannen fast i startel-

leveren i to og et halv år, før 
han sist sommer ble plassert 
på benken og ikke fikk særlig 
tillit i høstsesongen.

Det førte til at han tok initia-
tiv overfor Lillestrøm til å ter-
minere kontrakten.

Mats klar for finsk toppklubb

trIo: Mats Haakenstad ble presentert som en av tre nye 
signeringer for den regjerende finske seriemesteren Kuopion 
Palloseuralle (KuPS) fredag. Her er han flankert av de to andre, 
Bruno Rodrigues og Aniekpeno Udoh.  
 Foto: KUopIon paLLoseUraLLe


