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– Alarme

SPENTE: Harstad Tigers samlet før avreise torsdag. Bak fra venstre: Tove Igeland, Knut Igeland, Glenn
Ruben Berg Olsen, Karina Nordahl, Trond Collin, Karl-Johan Ellefsen, Harriet Hansen, John Andreas
Greve Samuelsen, Alexander Sandvik Isaksen, Inge Andersen, Jens Rørnes, Jørgen Roaldstvedt og trener Viggo Opheim. Foran fra venste: Siv Collin, Tone Marita Nilsen, Oda Lundberg, Jørn Helge Johnsen,
Christoffer Arild, Noa Josefsen og Adrian Josefsen. Foto: Harstad IL

Stor Tigers-tropp
til landsturneringa
Den store drømmen er å
vinne én fotballkamp.

HARSTAD: Grytidlig torsdag
morgen var troppen samlet
ved HIL-huset, og Harstad
Tigers kunne starte reisen til
Stjørdal. Fotballaget skal for
fjerde året på rad delta i landsturneringen. Som for ett år
siden, stiller tigrene med to
lag.
Trener Viggo Opheim sier
spillerne har store forventninger.
– De reiser til Stjørdal med
håp og tro om at hvert av
lagene skal vinne én kamp
hver. Ingen av dem har vunnet
kamper før, men denne gang

skal det skje. Hvis ikke, prøver
vi igjen om ett år, sier Opheim.
De fleste spillerne har erfaring fra landsturneringa, og
troppen er utvidet med to nye
deltakere: Karina Nygård og
Odin Hotches.
– Vi har en stor tropp. De
fleste har gledet seg helt siden
landsturneringen i Tromsø i
fjor. Noen er allerede i gang
med planlegging av neste års
turnering på Lillehammer.
Landsturneringa er noe å trene mot og se fram til gjennom
hele året, sier Opheim.
Spillerne er i alderen 12 til
67 år. Hver tirsdag gjennom
hele året er de på fotballtre-

ning under ledelse av Opheim
og Kenneth Mågø.
– Mange driver også egentrening. Enkelte er med i flere idrettslag, og holder seg i
form med skigåing, jogging og
annet. Vi har en aktiv tropp,
sier Opheim.
Harstad Tigers skal i løpet av
helga spille kamper mot Eik,
Djerv 1919, Ranheim, Nessegutten, Hana, Fyllingsdalen,
Tromsø, Mjølner og Innstranden.

Øyvind Askevold Kaarbø
91101861 - oak@ht.no -

Svømmetrener
Kjetil Bygdnes og
klubbleder Katrine
Holm Lamo er
bekymret for framtida fordi barna
finner veien for
seint til svømmeklubben.

HARSTAD: Det og det stadig
slankere rekruteringsgruppe
er duoens store bekymring.
For selv om oppslutningen
til det nybegynnende svømmekurset ”Grotty 5” i regi av
Grottebadet er god, tar de aller
færreste barna i tidlig alder
overgang til å være såkalte selunger.
– Det er et gap her som vi
prøver å tette. Hvorfor det faktisk er slik har jeg ingen god
forklaring på. Men noe må virkelig gjøres, mener en betenkt
Bygdnes.

Får konsekvenser

Svømmetreneren har vært
med på store oppturer på
nasjonalt nivå i bassenget de
siste årene. Han har i bassenget de siste årene. Han
har også spist kake og snitter
i Harstad Sparebanks kantine
ved to anledninger de siste
tre årene som en følge av at
Karoline Steffensen og Maria
Danielsen Altmann begge fi kk
idrettsprisen. Det skjedde i
henholdsvis 2011 og 2013.
– Men slik situasjonen er

per nå kommer rekrutteringen
først til oss i 10-11-årsalderen.
Da har man allerede startet
opp med å svømme årsklassemønstringer. Skal man bli
en god svømmer er det alfa
og omega å starte tidlig med
aktivitet. Konsekvensen av
at vi ikke får tak i de yngste
er klubben ikke har mulighet
til å opprettholde de siste års
høye sportslige nivå i bassenget. Vi er nødt til å få barna til
å oppdage svømmesporten på
et tidligere tidspunkt. For vi
vet at det fi nnes mange fl inke
unge svømmere der ute, sier
den rutinerte svømmetreneren.

Nytt tiltak

Nå er denne problemstillingen
høyt oppe på svømmeklubbens dagsorden. Det første
tiltaket som iverksettes er en
såkalt prøvesvømming.
– Vi inviterer unge svømmere til prøvesvømming for å gi
de unge en smak av hva svømmesporten dreier seg om. Det
gjør vi to ettermiddager i neste
uke, sier Holm Lamo.
– Har dere kapasitet til å ta
imot mange unge svømmere?
– Det er ikke noe problem
i det hele tatt. Vi kan glatt ta
imot 15-20 flere unge svømmere fra sju år og oppover, sier
Holm Lamo.
Ivar Hjelvik
47609932 - ihj@ht.no -

Tar sikte på den store Boble-duellen
Aldri før har de stått
ansikt til ansikt i en
finale. Denne gang håper
de på et fartsfylt Bobleoppgjør.

HARSTAD: NMK Harstad
inviterer til bilcross, rally og
crosskart i Harstad Motorsportsenter lørdag og søndag.
Arrangørklubben har ikke
lenger et stort antall aktive
førere, men stiller til med to av
de største favorittene i Bobleentusiastene Eirik Finjord (22)
og Viktor Sogge (35).
–Vi kjører begge for å vinne,
sier bilcrossduoen.
Dermed skulle det være
duket for ei publikumsvennlig
helg.

– Yngre og tøffere

Finjord kjører bilen som Sogge
var i ferd med å skrote fordi

– Viktor er en dyktig fører og
kommer til å hevde seg i helga,
men jeg kan slå ham. Det er
bare å gi stram pedal, og satse på at jeg vinner fordi jeg er
yngre og tøffere, sier Finjord.

Flyter på erfaringen

KLARE Det ligger an til et actionfyllt oppgjør i bilcross mellom Eirik
Finjord og Viktor Sogge fra NMK Harstad i helga. Foto: Ivar Hjelvik

Trebarnfar Sogge er tilbake
etter en pause i fjorårssesongen,. Sogge ser fram til en
etterlengtet duell med kompisen, som kjører hans gamle
bil.
– Møtes vi, og forhåpentlig
i fi nalen, da blir det virkelig
artig, humrer Sogge.

han avskrev den som for sliten til flere topplasseringer.
Denne helga skal Finjord vise
kameraten at gammeldoningen er god som gull.
– Bilen var altfor god til å bli
kastet bort, sier Finjord, som

– Jeg har en ny bil, som bare
har kjørt ett løp. Eiriks bil er
gammel. Det gir meg en fordel. Dessuten har jeg erfaring
å lene meg på. Han må bare
prøve å kjøre fra meg, hvis han
klarer det...

gjorde flere gode løp i fjor.
Inneværende sesong begynte med motorhavari, og Finjord måtte bygge ny motor.
Han har bare kjørt ett løp
senere. Det vant han, men da
var ikke Sogge til start.

Reservelager

Duoen har startfeltets eneste
Bobler, og færre kan det bli
med årene. Det er 11 år siden
den siste av sorten forlot samlebåndet.
– Prisene stiger og ei Boble
er vanskelig å få tak i, men
Eirik og jeg, samt styremedlem Ståle Røthe og Yngve
Midling i naboklubben NMK
Hålogaland har et lite reservelager av biler, røper Sogge.
I bilcross har often bobleførerne en fordel. Med stor vekt
over bakhjulene får de et godt
grep og kommer lynraskt i
front fra start.
– Nettopp det er en fordel.
Da kommer vi oss unna i starten hvor det ofte er mye action
og uhell skjer, sier Sogge.
Øyvind Askevold Kaarbø
91101861 - oak@ht.no -

