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Sport

Harstad Tidende mandag 1. oktober 2012

Gammelt
Harstad:

(Harstad-TSI 31-23): Elin
Westvik og Anette Linaker Olsen fant tonen etter seks år fra hverandre.
Håndball
Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861

L

VINNERBILEN: Eirik Finjord fikk i siste liten lånt bil. Bilen gikk som et skudd og konkurrentene var ikke i nærheten.
Foto: Martin Vee Akselsen

Vant hvert sitt
klubbmesterskap
Harstad:

Jimmy Rinaldo og Eirik Finjord
kjørte fra konkurrentene i
klubbmesterskapet i bilcross
for henholdsvis NMK Hålogaland og NMK Harstad.

Motorsport
Martin Vee Akselsen

Klubbene NMK Hålogaland og
NMK Harstad arrangerte sammen klubbmesterskap i bilcross
og crosskart. Vinneren av åpen
klasse i bilcross for NMK Hålogaland, Jimmy Rinaldo, var mest
fornøyd med at han kom i mål.

Bilproblemer
– Jeg var plaget med bilen allerede
fra første løp, og før finalen glemte
jeg å fylle bensin. Når jeg merket
dette i finalen så trodde jeg faktisk
ikke at jeg skulle komme i mål,
forteller Rinaldo humrende.
Rinaldo som til vanlig kjører
rallycross, og satser på rallycross
også neste sesong, var overasket
over at han ikke ble forbikjørt i finalen.
– Jeg ventet egentlig bare på at
noen skulle komme på siden av
meg på sisterunden, men heldigvis holdt jeg inn. Samtidig skal det
sies at det var veldig artig å vinne,
selv om bilcross er kun lek og
morsomheter for meg, sier han.

Overlegen seier
Dagens andre seier i åpen klasse,
men denne gangen for NMK Harstad, var av det mer soleklare slaget. Eirik Finjord ledet fra start til
mål og var egentlig aldri truet.

inaker Olsen ble kampens
toppscorer med 11 mål da
Harstad sesongåpnet med
komfortable 31-23 over TSI i går
ettermiddag. Westvik fulgte opp
med fem scoringer fra strek – flere
av dem med nettopp Linaker Olsen som servitør.
Duoen har ikke spilt sammen i
seriespill på 2128 dager siden 3.
desember 2006. Mens Linaker Olsen noen uker senere forlot Harstad til fordel for Kvæfjord, og senere elitespill i Storhamar og Gjøvik, har Westvik hele tiden holdt
stand.

Kjenner alle
Selv om de ikke trener sammen –
Linaker Olsen er i Tromsø-delen
av spillergruppa, mens Westvik er
i Harstad – fant de hverandre lekende lett så fort de ble varme i
trøya. Westvik lobbet ballen over
utrusende målvakt til Harstad første ledelse, 8-7, et stykke ut i første
omgang. Siden så ikke Harstad
seg tilbake. Kombinasjonene
mellom back og strek ga fire nye
Westvik-fulltreffere fra linja da
Harstad gikk fra 12-9 til 20-12 i
første halvdel av andre omgang.
– Utrolig artig! Alle gledet seg til
kamp. Vi merket en spenning i
forkant. Det er jo litt rart når vi er
delt i to treningsgrupper, som holder til i ulike byer, sier Westvik.
Veteranen er kanskje den som
takler situasjonen best.
– Fordelen jeg har sammenlignet med en del andre, er at jeg har
spilt sammen med alle tidligere.
Anette (Linaker Olsen) var her da
jeg kom til Harstad og begynte å
spille for sju år siden, og vi hadde
dagens trener også den gang. Jeg
vet derfor hvordan alle tenker. Vi
finner fort tilbake til hverandre
selv om det er gått seks år siden
sist, sier Westvik.

Lagspill

MESTERE: Jimmy Rinaldo (t.v.) og Eirik Finjord vant hvert sitt klubbmesterskap
i bilcross i åpen klasse.

Finjord var ikke overraskende
meget fornøyd etter finalen.
– I dag klaffet alt, og jeg er så
klart strålende fornøyd. For meg
er det både artig og prestisjefylt å
vinne klubbmesterskapet, og det
er jo hyggelig å være best i klubben, i hvert fall i dag, sier Finjord.
Finjord kunne egentlig ikke
delta på klubbmesterskapet grunnet problemer med girkassen,
men fikk i siste liten lånt en bil.
– Heldigvis fikk jeg lånt en bil
av klubbkameraten Viktor Sogge,

som ikke deltok i dag. En krute
god bil, som hjalp meg godt i dag,
avslutter Finjord.
I alt deltok 35 kjørere på klubbmesterskapet for NMK Hålogaland og NMK Harstad. Dameklassene ble vunnet av Katrine Olsen
fra NMK Hålogaland og Merethe
Rose Jakobsen fra NMK Harstad,
mens Henriette Olufsen fra NMK
Hålogaland og Nikolai Nymoen
fra NMK Harstad vant juniorklassene. Markus Solaas fra NMK Hålogaland vant crosskartklassen.

Med den potensielle storscoreren
Ida Eggen Skogsrud ute grunnet
jobb, samtidig som normalt treffsikre Siri Johansen ikke fant veien
til mål, ble det i stor grad opp til
Anette Linaker Olsen å brenne løs
fra backposisjon.

TOPPSCORER: Anette Linaker Olsen
viste vei. Gjestene hang ikke med når
den tidligere eliteseriespilleren satte
fart mot mål.

– Jeg har sagt tidligere at det
viktige er at laget scorer – ikke
nødvendigvis at jeg står bak de
fleste målene. Men jeg liker å ta
ansvar når det trenges, sier 11målsscoreren.
– Men det var på ingen måte en
enkeltprestasjon. Mange av scoringene kom som en følge av spill
der mange var involverte. Det er
artigst når målene kommer på
denne måten. Det lyktes vi med
en rekke ganger, understreker Linaker Olsen.
Linjespiller Westvik er enig.
– Selv om Anette scoret hele 11
mål og er viktig, dreide ikke alt seg
om henne. Vi har solid bredde i
spillet, noe målprotokollen viser
ved at vi scoret fra samtlige posisjoner på banen, understreker
Westvik.
Harstad trøblet fra start, og
fram til pause ble laget reddet av
målvakt Marthe Røisland. Ungjentene Frida Nilsen og Trine Skoglund skal også nevnes for å ha
satt fart i laget.

