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Opptur f
Kristiansand:

Maria D. Altmann fikk en
perfekt oppladning
til EM da hun slo til med
sin første medalje i et
norgesmesterskap.
Svømming

S
LEDET: Daniel Midling fra NMK Hålogaland tok tet i A-finalen, men bilen sviktet. Her med Eirik Finjord fra NMK Harstad
på hjul. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

Sluknet i finalen
Harstad:

– Rå
– Rart å se mitt navn blant de tre
beste. Jeg sliter med å finne ord.
Det er nærmest uvirkelig å ha tatt
min første juniormedalje i NM. Jeg
hadde aldri drømt om dette på forhånd, men jeg hadde tro på at jeg
kunne hevde meg mer enn før.
Utrolig deilig, sier Altmann.
I fjor tok hun bronse i ungdomsmesterskapet.
– Maria kan si seg strålende fornøyd med NM, sier trener Kjetil
Bygdnes.
På bassengkanten fulgte tidligere lagvenninne Karoline Steffensen med i spenning.
– Maria er rå. Hun svømte kjempebra. Jeg begynte nesten å gråte
av glede da jeg så henne i aksjon,
sier Steffensen, som gleder seg
over at Harstad fortsetter å produsere medaljevinnere i norsk målestokk.

Bilen fungerte perfekt
gjennom helga til midtveis i finalen. Da var det
nærmest full brems, og
Daniel Midling mistet
seieren.
Motorsport
Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861

M

idling (21) holdt så vidt liv
i Bobla til den passerte
målstreken i søndagens Afinale i Harstad Motorsportsenter
på Åsegarden.
– Gassen hang seg opp i den
tredje runden, og etter hvert kjørte jeg på tre sylindrer. På sett og
vis var jeg heldig at såpass mange
andre finalister måtte bryte, sier
Midling fra NMK Hålogaland.
Han fikk så vidt svingt bilen inn
på gresset ved startstrekka slik at
den kom ut av veien før rallyførerne skulle gjøre opp om pallplasseringene i sin klasse.
Midling er så vidt tilbake på banen, og har bare kjørt ett løp tidligere i år. I Tromsø ble han nummer tre.
– Denne gang var det et hakk
opp på pallen. Da tar jeg sikte på å
vinne neste løp, sier harstadværingen med et lurt smil.
Planen skal iverksettes i Lofoten i begynnelsen av august.
– Fram til da må jeg nok bygge
ny motor til bilen. Den jeg har nå
er ikke brukbar lenger, sier Midling etter en dramatisk og spennende bilcrossfinale søndag
kveld.
En stund lå det an til en gullduell mellom Midling og NMK Harstads Eirik Finjord (21). Det gikk
ikke veien for noen av dem. Finjord var den første av tre finalister
som takket for seg. I den andre
runden ble han truffet på bakhjulet og fikk ødelagt en aksling. Der-

Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861
øndag svømte Altmann fra
Harstad Svømmeklubb til
bronsemedalje på 200 meter
bryst i langbane-NM i Kristiansand.
Tiden 2.39,47 er sju-åtte tidels
sekunder bak hennes personlige
bestenotering, men selv tangering
ville ikke gitt medalje av edlere valør. Sofie Reisænen fra Vågsbygd
vant med tiden 2.36,27 foran Silje
Mikkelborg fra Skjetten, som fikk
tiden 2.37,83.

IMPONERTE: Etter en trøblete start på helga, kjørte Eirik Finjord seg opp fra D til
A-finale.

RALLY: Martin Bergan Eriksen fra Tromsø slo hjemmehåpet Tord Bergersen
(t.h.) i rallyfinalen.

med var det kveld og mørkt før føreren, som hadde kjørt seg opp fra
D-finale.
– Etter en helg som startet med
to snurr i første heat og en bil som
brøt sammen slik at jeg måtte bryte i tredje heat, er jeg uansett fornøyd bare med å nå A-finalen.
Med tanke på problemene lørdag,
tok jeg alt av finaler søndag som
ren bonus, sier Finjord.
Han var beskjedent plassert på

Moan i juni i sitt første løp med ny
bil. I helga viste han takter, og følger han opp lukter det pallplassering.
– Den dagen alt stemmer for
både utstyr og sjåfør, da kommer
vi nok dit, gliser Finjord.
NB! Harstad Tidende kommer tilbake med større reportasje fra helgens motorsportfest i
Åsegarden.

GLAD:

Maria D. Altmann fra Harstad Svøm

– Kan bedre
Altmann fikk i tillegg fjerdeplass på
100 meter bryst og sjuendeplass på
50 meter bryst.
– Gode resultater, men jeg kan
bedre enn det jeg har vist i Kristiansand. 200 meter, hvor jeg vant
medalje, er egentlig ikke favorittøvelsen. Normalt er jeg bedre på 100
meter bryst. Den øvelsen kom
allerede på mesterskapets første
dag. Da var det spenning i bildet og
jeg trengte tid på å komme inn i
det. Dersom 100 meter var senere i
mesterskapet, tror jeg vi ville sett et
langt bedre resultat, sier Altmann
om fjerdeplassen fra torsdag.
Søndag ettermiddag valgte hun
å stå over seniorfinalen på 200 meter bryst i samråd med juniorlandslagsledelsen. Årsaken er luftveisproblemer. Senere på kvelden reiste Altmann direkte til Oslo for
landslagssamling på toppidrettssenteret i forkant av avreise til europamesterskapet i Polen.

Konsentrert
– Junior-EM er viktigere enn en finale i NM. Jeg ønsker ikke slite meg
ut og velger å spare meg. Dessuten
har jeg funnet godfølelsen og vil
ikke klusse med den, sier Altmann.

Onsdag debuterer hun i EM på
50 meter bryst. Påfølgende dag står
200 meter bryst på programmet.
100 meter bryst svømmes lørdag.
– Det begynner å krible i magen,
men jeg må være konsentrert, holde nervene i sjakk og tenke at EM
tross alt bare er et svømmestevne.
Jeg har konkurrert mange ganger
før og vet hva jeg skal gjøre i forkant
og i bassenget.
Tids- eller plasseringsmål har
hun ikke før avreise til Polen.
– Målet er å gjøre teknisk gode
løp. Foran hvert løp gis jeg nye
oppgaver. Gjør jeg disse rett, blir
også tiden god.
– EM blir også viktig for å se og
lære av de beste i Europa, sier Altmann.
● ODA BYGDNES fra Harstad
Svømmeklubb debuterte i NMsammenheng da hun søndag svømte 50 meter butterfly. Tiden 30,56
sekunder er to tideler fra Bygdnes»
personlige rekord. Den ga 26.plass. – Med mye spenning i kroppen fordi det var første gang i langbane-NM, er det et godt løp og en
flott debut, sier far og trener Kjetil
Bygdnes.

