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Spiller for opprykk til 2.-divisjon:

Drømmer om
Harstad:

SØLV: Carl Henrik Lyche med pokal og alkoholfri champagne som synlig bevis
på andreplassen i Finland lørdag. Foto: privat

Nummer to i Finland
Hyvinkää, Finland

Crosskartkjører Carl Henrik Lyche endte på andreplass under
siste runde av årets NEZ Championship i Finland lørdag.

Motorsport
Andreas Isachsen

Lyche konkurrerte i klasse 250 cc
der konkurransen var knallhard
med de beste førerne fra Norge,
Sverige og Finland på startstrekene.
Til tross av at årets sesong har
vært en mellomsesong i forhold til
satsing, har Lyche hevdet seg helt
i toppen i de løpene han har stilt
til start.

Har nivået inne
– Vi valgte før denne sesongen at
Carl Henrik skulle prioritere å satse på å få best mulig karakterer
det siste året på grunnskolen.
Derfor så vi oss ut bare to konkurranser han kunne delta i, forteller
pappa Carl Fredrik Lyche.
– Målsetting var å komme på
pallen i disse to løpene, noe han
klarte med en tredjeplass under
NM-runden på Orkla tidligere i år.
At det ble sølv under North European Zone(NEZ) Championship
var overraskende, men ikke desto
mindre hyggelig.
– Det bare bekrefter at han har

nivået inne og er i stand til å kjempe helt i toppen av 250 cc klassen,
mener Lyche senior.

Styggfort
Carl Henrik Lyche endte på andreplass i alle de tre innledende
heatene, og startet finalen i andre
startrekke.
– Han kjørte seg opp gjennom
smart kjøring, men hadde ikke
muligheter til å slå årets norgesmester Marius Vardeberg, som
også gikk til topps sammenlagt etter fem løp i årets NEZ- mesterskap, forteller Lyche og legger til;
– Det gikk styggfort på banen i
Finland. Med en gjennomsnittshastighet på mellom 125-130 kilometer i timen, er dette høyere enn
vi noen gang har opplevd på noen
annen bane i Norge, forteller Lyche.

Satse seriøst
Nå skal far og sønn sette seg ned å
se på mulighetene for å kombinere skolegang med crosscartsatsing neste sesong.
– Skole og utdanning er fortsatt
viktigst. Derfor må vi først og
fremst se på hvordan skoleåret
blir lagt opp i forhold til eksamener. Lar det seg kombinere, legger
jeg ikke skjul på at Carl Henrik har
skikkelig lyst til å satse seriøst til
neste år, avslutter Carl Fredrik Lyche.

Kunstgress kan bli
ferdig denne uka
Kvæfjord:

Kunstgresset på Borkenes blir i
beste fall ferdig denne uka.
Ivar Hjelvik

Det opplyser Tor-Anders Markussen i Kvæfjord kommune, og tror
på at anlegget nå kun er dager
unna en ferdigstillelse.
– Gresset er ferdiglagt. Det som
nå mangler er en to meter bred
asfaltkant rundt banen. Den vil etter alle solemerker bli ferdigstilt i
løpet av uka, understreker førstekonsulenten i kommunen.
Han sier også at fotballbanen
mangler nyinnkjøpte mål for alt er
kommet hundre prosent på plass
på Borkenes.
– To ellevermål, fire sjuermål
og åtte femmermål følger med i
tilknytning til banen, sier Markussen.

Tor-Anders Markussen

Fotballarrangementet som skal
markere den offisielle åpningen
av det nye baneanlegget skulle
også gå av stabelen denne høsten.
Men det har arrangørene valgt å
flytte til våren.

For Medkilas kaptein er
ikke fotballframtiden
viktigst. Sigurd Andre
Madsen er mest opptatt
av å bli fjerde generasjons gårdbruker i Oldra.
Fotball
Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861

lokka er sju på morgenkvisten mandag. De fleste
lagkameratene sover fortsatt. 21-åringen Sigurd Andre
Madsen er derimot i full sving ved
samlebåndet i produksjonshallen
klar til å ta imot egg fra 7500 høns,
som straks er ferdigverpet for dagen. Kaffen er kokt og står klar til
en morgentrøtt journalist på besøk.
– Du har kanskje lyst på en
kopp, spør Madsen.

K

Vil tilbake
Han er kanskje en kruttønne på
fotballbanen når det står om poeng, men utenfor er han vennligheten og høfligheten selv. På
hjemmebane i Oldra gjøres jobben med varsomhet. En kontrast
til en kompromissløs stil i midtforsvaret til Medkila.
– Nja, det knuses noen egg her
også, humrer Madsen.
Medkila har ikke gått i stykker
på aldri så lenge. 34 seriekamper
er spilt siden forrige tap. Disse har
gitt 31 seirer og tre uavgjort. Tirsdag er det Bodø/Glimt som helst
skal knuses på Medkilas menn vei
mot allnorsk 2.-divisjonsspill for
første gang i klubbens historie.
Gule Glimt-spillere kan ikke forvente å bli tatt like lett på som de
tusenvis av eggene han må håndtere før avreise.
Medkila står overfor ei tøff uke.
Dagens bortekamp er mot 3.-divisjonsavdelingens nest beste
hjemmelag – etter Medkila. Søndag reiser hvittrøyene videre for å
møte Stålkam, avdelingens tredje
beste på eget kunstgress.
– To vanskelige kamper. Heldigvis er vi det beste bortelaget. Vi
er blitt veldig flinke på å reise; alt
fra søvn, mat og komfort til humør. Og så er vi alle der for å prestere.
Med tre poeng tirsdag lukter
det opprykk lang vei av harstadværingene. Da vil ledelsen til
Mjølner være på seks poeng med
bare tre gjenstående serierunder,
og Madsen er nær å bli 2.-divisjonsspiller igjen. Han var det så
vidt i 2011. Stopperen tok overgang til HIL, men spilte bare 26
minutter i sesongens siste kamp
da HIL vant 9-2 over Skarp.
– Sesongen i HIL var preget av
skader og lite tilstedeværelse fra
min side. Jeg har så klart lyst til å
rykke opp og få prøvd meg for alvor på allnorsk nivå, men det er
noe jeg verken tenker på eller vil
snakke mer om før alt er avgjort.

DRØM: På fotballbanen spiller Sigurd Madsen for opprykk til 2.-divisjon med Medkila. Fr
Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

Går i arv
21-åringen har ingen uttalte personlige mål om å leve av fotball,
som kanskje er naturlig å ha for
ambisiøse spillere i hans alder.
Framtiden ligger i gårdsdrifta. Nå
jobber han for faren Teig. Bestefar Sigurd Annar er til tross for
sine 84 år fortsatt innom og gjør
arbeid. Gården har gått i arv siden oldefar Mats Tobias Madsen
levde av den for godt over 100 år
siden.
– Allerede har jeg mye av det
daglige ansvaret ettersom pappa
ofte er på jobbreiser knyttet til
verv i Norges Bondelag og Nortura. Planen er at jeg skal overta –
det er noe jeg virkelig har lyst til.
Vi må sørge for at driften er tilrettelagt slik at det fortsatt er mulig
å holde på om 10 år og videre.
Hønsefjøset ble bygget i 2008.
Det er fylt med maksimalantallet
i henhold til konsesjonsgrensa. I

tillegg sper Madsen-familien på
levebrødet med sau og brøyting
som binæringer.
Det blir noen lange dager, ofte
med jobb både før og etter fotballtreningene.
– Som eggprodusent kan jeg
regulere arbeidstiden til en viss
grad. Verre er det om vinteren.
Da må vi ut med traktorene og
brøyte døgnet rundt når det snør
som verst.
Derfor blir han neppe heltids
fotballspiller.
– Nei, det lar seg vanskelig
kombinere med gården.

Husker siste tap
Kapteinen, denne morgenen
produksjonslederen, sitter godt
tilbakelent i pauserommet og
nipper til kaffekoppen. Han er
øyensynlig avslappet i forhold til
fotballinnspurten. Lørdag krympet ledelsen til tabelltoer Mjølner

