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Unge motorsporttalenter
Evenes

Fredrik Tålesen, NMK Hamar
vant Bilcross Junior Challenge
som mandag ble arrangert på
Moan. På de fysiske testene var
Aleksander Sørensen og Carl
Henrik Lyche suverene.
Motorsport

D

Per Jan Pedersen

e nådde ikke opp i konkurransen om
førstepremien, som var en ferdigrigga
bilcrossbil til en verdi av 25.000 kroner, men begge harstadguttene var overlegne da de fysiske ferdighetene ble testet.
Aleksander var et strå hvassere enn Carl
Henrik og sikret seg en sponsorpremie på
2.500 kroner.

Mange disipliner
De åtte beste talentene innen motorsport
møttes i går til en variert konkurranse på
NMK Hålogalands bane på Moan. Det er
femte gangen Bilcross Junior Challenge arrangeres, og det var første gang den ble arrangert i Nord-Norge.
Konkurransen besto av fysiske tester i tillegg
til kjøring med biler med forhjulstrekk og
bakhjulstrekk og til slutt crosscart. Representanter fra Norges Bilsportforbund bedømte hver enkelt fører i de forskjellige disiplinene. De så etter generell bilhåndtering,
sporvalg, girvalg og hvordan førerne taklet
situasjonen hvis noe uforutsett skulle skje.
Det ble også lagt vekt på om førerne hadde
noen progresjon fra første til siste runde.
Fredrik Tålesen fra Hamar skåret best på
testene, og han fikk dermed også et «wildcard» til landsfinalen som i år arrangeres på
Melhus.

Ikke på topp
Aleksander Sørensen, NMK Harstad, var
ikke helt fornøyd etter at alle disiplinene var
gjennomført.
- Jeg var ikke helt på topp i dag. I crosscart
og de fysiske øvelsene gikk det fint, men jeg
er ikke fornøyd med bilkjøringa. Jeg plagdes
med å få bilen i gir, men antakelig var det
min feil, for de andre hadde jo ikke problemer med det. Nivået her er høyt, og alle er
veldig flinke, så det blir nok vanskelig å nå
helt til topps. Men det har vært ei lærerik
helg der vi har fått mange gode tips og råd fra

BILPREMIE:

Vinneren av Bilcross Junior Challenge, Fredrik Tålesen, NMK Hamar, sikret seg en bilcrossbil til en verdi av 25.000 kroner. Carl Henrik
Lyche og Aleksander Sørensen, (nummer to og tre fra venstre) og de andre konkurrentene gratulerer. Foto: Per Jan Pedersen

rutinerte bilfolk, sa Aleksander som dro av
gårde med sponsorpremien for beste fysiske
prestasjoner.

Fortsetter med crosscart
For klubbkameraten, crosscartføreren Carl
Henrik Lyche, har helga vært både slitsom
og morsom.
- Jeg gjorde det så bra som jeg kunne, og
derfor er jeg fornøyd med egen innsats. De
forskjellige disiplinene ble gjennomført uten
skader på utstyr eller meg selv. Det var morsomt å få prøve ut mine egne grenser. For
første gang fikk jeg prøve å kjøre crossbil, og
det var gøy. Men det blir nok crosscart for
meg i framtida også, for det er artigst.
Juryformann Henning Isdal fra Norges Bilsportforbund roste NMK Hålogaland for et
flott arrangement.

CROSSCARTFØRER:
Carl Henrik Lyche,
NMK Harstad var
eneste crosscartfører blant deltakerne, og han
fikk fart på
doningen.

TALENTER: Det var åtte av landets fremste motorsporttalenter som konkurrerte på mandag. Fra venstre: Ole Jørgen Nymark, NMK Nore og Ulvdal, Silje Bjørsvik, NAF Drammen, Carl Henrik Lyche, NMK
Harstad, Sivert Maribo, NMK Nedre Hallingdal, Ole Marius Granerud, NMK Gardermoen, Fredrik Tålesen, NMK Hamar og Aleksander Sørensen, NMK Harstad.

