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Gull: David Bertnes Leite 
jublet for gull.  Foto: privAt

Fredag ble det en sur 
fjerdeplass for David 
Bertnes Leite. Lørdag 
sikret han gullet.
Stian Høgland
sh@an.no
952 44 020

vAdsØ: 13-åringen fra Inn-
stranda hadde størst forhåp-
ninger til fredagens distanse, 
men han jublet for sitt aller før-

ste NNM-gull lørdag.
Mot slutten kjempet han seg 

helt opp i tet, og i spurten var 
han raskest.

– Det var veldig artig. Jeg kla-
rer ikke helt å skjønne hvordan 
det var mulig. Det var kun fre-
dagen jeg hadde tro på, og jeg 
hadde ikke store forhåpninger 
for lørdagen, sier David Bertnes 
Leite.

– Tempoet var litt for høyt for 

min del, og jeg skjønte at de 
ikke kunne holde det hele vei-
en. Jeg måtte bare forsøke å tet-
te lukene når jeg kunne. Mot 
slutten så jeg en stor mulighet 
når det bare var jeg og Ask (Jør-
gensen) igjen. Jeg var dødssli-
ten, men måtte bare gi alt, og 
satse på at det holdt helt inn. 
Jeg var såpass langt bak i går, så 
jeg trodde ikke det var mulig å 
vinne. Tidligere har jeg følt at 

jeg har hatt kontroll i renn jeg 
har vunnet. Her følte jeg meg 
som en underdog. Det gjør det 
bare større for meg, og dette er 
min største seier så langt, sier 
13-åringen, som sammen med 
pappa Roger kjørte den lange 
veien fra Bodø til Vadsø.

– Det føles ikke så langt nå. 
Denne seieren gjorde absolutt 
turen verdt det, smiler 13-årin-
gen.

Gulljubel for david etter sur 4.-plass

Anders Ågnes Konradsen om sosiale medier og møtet med Glimt:

– det kommer til å bli en tøff kamp i Bodø

koBlet Av: Anders Ågnes Konradsen: Har koblet seg av sosiale medier. Det nytter ikke å ta til seg alt som skrives og menes i jakten på gode prestasjoner ute på fotballbanen. 
 BeGGe Foto: Freddy toreseN

gressbane har nyanser, som lag 
som spiller der fast har innar-
beidet. De vet hva som skjer, 
mens vi bruker litt mer tid. Det 
gjør at man ofte blir litt sen. Det 
er noe vi må se på, hvordan vi 
kan bli mer effektive på borte-
bane mot kunstgresslag, og noe 
vi har i bakhodet før kamp, sier 
28-åringen.

legger opp?
I Bodø sitter det mange som har 
et håp om å få se midtbanespil-
leren tilbake i den gule drakten 
om ikke så altfor lenge.

– Er det en tanke du har i ho-

det du også?
– Jeg har tenkt tanken, men 

det er ikke den som ligger 
øverst i hodet, sier Ågnes Kon-
radsen, som har tre år igjen av 
kontrakten sin med Rosenborg.

Et alternativ etter at den går 
ut, for den da 32 år gamle bodø-
gutten, er rett og slett å gi seg.

– Det er sånn at når man be-
gynner å se 30-tallet i horison-
ten, så begynner man å tenke 
på framtiden. Tre år til er min 
plan, og sånn som ting er nå, 
tenker jeg ikke på å spille etter 
det. Så det kan være en mulig-
het for at jeg gir meg da. Jeg 

tenker at jeg ikke på død og liv 
skal fortsette. Jeg er der at jeg 
tenker at det er mange artige 
ting man kan gjøre ellers også. 
Men akkurat nå storkoser jeg 
meg hver dag med fotballen. 
Om jeg fortsatt har den samme 
følelsen og driven om tre år, så 
fortsetter jeg. Om ikke, sier jeg 
takk for meg og prøver noe 
nytt, sier han ærlig.

lillebror
– Følger du mye med på hvor-
dan det går i Glimt?

– Jeg følger mest med gjen-
nom kontakten jeg har med 

Morten (Ågnes Konradsen, lil-
lebror). Jeg har registrert at de 
har hatt gode resultater i vinter, 
men har ikke lest så mye. Det 
blir mest prat med Morten, smi-
ler han.

Angrer ikke
Det var noen som stusset på 
valget hans da proffspill på 
øverste nivå i Frankrike ble byt-
tet med spill i eliteserien.

Det er et valg 28-åringen ikke 
angrer på.

– Jeg tenkte godt på det. Jeg 
hadde ett år igjen av kontrakten 
med Rennes, og ville prøve noe 

nytt. Jeg gikk for magefølelsen 
for hva jeg skulle gjøre. Jeg had-
de muligheten til å gå til noen 
mindre klubber i Frankrike, 
men følelsen min var at jeg øn-
sket å spille for Rosenborg med 
de beste i Norge. Jeg har ikke 
angret på det, sier Ågnes Kon-
radsen, som også har takket nei 
til utenlandsopphold etter at 
han kom tilbake til Norge.

– Det har vært noen kontak-
ter. Det mest konkrete var Din-
amo Zagreb for 1,5 år siden, 
men jeg valgte å takke nei til 
det, avrunder Anders Ågnes 
Konradsen.


