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Kriget i senk
av Vesterålen
SORTLAND:

To straffespark imot på
fem minutter. Kriget fullstendig i senk. Lørdag
ble Salangen atter en
gang sendt hodestups i
nedrykningsgjørma, og
det av bunnkollega Vesterålen som vant 4-1.

Dramatisk rundkast
for Lamo Pedersen
ÅSEGARDEN:

KNUT AUNE

(Arctic cup): Nest
siste runde av Arctic
Cup endte med kraftig rundkast og knust
bil for rallycrosskjører Knut Lamo Pedersen. Likevel leder
harstadværingen
fortsatt sammenlagt.
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Gjestene var i realiteten sjanseløs mot et hjemmelag som viste
muskler og vel så det. Etterslenger og knallharde dueller
som flere ganger var over streken, satte gjestene i fullstendig
sjakk matt.
- Vi ble tatt fullstendig på
senga. De spilte med en slik entusiasme at vi rett og slett ikke
greide å følge dem. De var hissig, og kom i kroppen på oss
hele tiden med knallharde taklinger. Jeg har aldri opplevd maken til hardt spill, sier Salangentrener Jan Tore Bakli.
Salangen-veteran Bjørn-Olaf
Kristoffersen fikk titt og ofte
gjennomgå i duellene.

Å slåss
En latterlig motstander. De var
ikke ute etter å spille fotball,
men sloss. Hele tiden spilte de
på kanten av det lovlige. Ofte
kom de inn med knottene først i
taklingene. Vi takler bare ikke
slike motstandere. Dette var
ikke fotball. Men så fikk de også
rødt kort til slutt, sier Kristoffersen.
Begge erkjenner imidlertid at
seieren til Vesterålen var fortjent.
Allerede fra start av så vi tendensen. Salangen i et 4-3-3 system kom på etterskudd med en
gang, og vertene kom ofte rundt
på kantene.
Fungerte ikke
- Systemet fungerte ikke, og vi la
om til 4-4-2. Men slik kampen
utviklet seg, hadde det ikke nyttet uansett, sier Bakli.
Hjemmelaget hadde et par gode
sjanser som kunne gitt uttelling.
Blant annet etter seks minutter
hvor det ble reddet i siste liten
etter en corner.
Men etter 25 minutter skulle
målet komme. Mats Nordmo
hektet en Vesterålen-spiller helt
ute på 16-meteren mot sidelinja. Straffen reddet først Salangen-keeper Asgeir Sørensen.
Men returen fikk Jens Johansen
sette i mål mens Salangen-spillerne sto spikret fast på 16-meteren.
Straffespark
Og bare fem minutter senere
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CECILIE SOLLI STABELL

nut Lamo Pedersen beskriver rundkastet slik:

K

- Jeg kom for langt ut i ene
svingen slik at bakhjulet hektet
seg opp. Bilen gikk rundt og trefire meter høyt opp i lufta. Den
er ikke mye til bil nå lengre, sier
en skuffet Lamo Pedersen.
Han har lagt ned mange timers arbeid i Renaulten som
skulle føre han til topps i cupen.
Pedersen har vært ute i hardt
vær før. Under Arctic cup i Lofoten tidligere i sommer, endte finalen med nok et rundkast for
harstadværingen. Til tross for
de to rundkastene, leder Pedersen sammenlagt cupen i rallycross.
-Jeg kan ikke gi meg selv om
bilen er knust. Slikt skjer fort i
denne sporten. Forhåpentlig får
jeg lånt meg en bil, slik at jeg får
kjørt avslutningen på cupen i
Gällivarre, forteller den optimistiske sjåføren.

SVAK: - Viljen til å vinne i dag hadde Vesterålen, og ikke vi. Kampen i dag
var utrolig svak av oss, sier Salangen-trener Jan Tore Bakli.
lød dommerens fløte for nok et
straffespark. Denne gangen var
det Remi Kristoffersen som var
synderen på motsatt side i feltet.
- Det var litt tungt å få to slike
kjappe mål midt i trynet, og det
preget oss nok et stund utover i
kampen, sier Bakli.
Salangen hadde én sjanse i første omgang mot hjemmelagets
fem. Den kom etter 30 minutter
på et innlegg som keeper misset. Men utrolig nok var det ingen som greide å få satt foten på
ballen.
- Vi ble overkjørt i første omgang, sier Bakli.
Salangen hadde en ball inne etter 37 minutter, men målet ble
korrekt annullert for offside.

Strøk stolpen
Hjemmelaget kunne økt ledelsen i omgangens siste minutt
etter en corner. Men skuddet
strøk motsatt stolpe på yttersiden.
Andre omgang åpnet med en
god Salangen-sjanse etter sju
minutter. Men Ulf Ronny
Smørsgård skjøt like utenfor.
Seks minutter etterpå sto det 30 da Jens Johansen skjøt i mål
via stanga etter en corner.
Etter 70 minutter skulle det stått
3-1 Jørn Løberg stusset ballen

BJØRN RUNE GJELSTEN knuste konkurrentene i tyrkiske
Izmir og vant en soleklar offshore-seier foran 2 millioner
skuelystne søndag. — Det er en veldig spesiell opplevelse å vinne foran så mange mennesker. Motorsportinteressen her i Tyrkia er helt enorm. En stor opplevelse, sa
Bjørn Rune Gjelsten til NTB etter søndagens seier —
«Spirit of Norways» fjerde strake triumf i den gjeveste
offshore-klassen. Det gjør ham til soleklar sammenlagtleder etter 5 av 8 VM-runder. — Det er flere som har vun-

flott gjennom til Kjetil Heggelund som var alene med keeper.
Men så blåste dommeren frispark til Salangen for en forseelse sekundene før. Hvor i all verden ble det av fordelen, dommer Lindahl??

Rødt kort
Så får Tommy Abelsen sitt andre gule kort to minutter senere
for ei takling. Minuttet etter må
hjemmelagets keeper vise hva
han kan på ei heading fra Jørn
Løberg. Og når vi tar med at
Jørn Løberg fra hjørnet av 5-meteren skjøt i tverrliggeren for
åpent mål, var det dagen da ingenting ville lykkes. Riktig nok reduserte Morten Bekkeli i kampens siste minutt, men det var
etter at hjemmelaget hadde økt
til 4-0 etter en misforståelse
mellom Asgeir Sørensen og
Tonny Fløtten.
- Slik kampen utartet seg i dag,
spilte Vesterålen for å berge
plassen i divisjonen og ikke vi.
Så dårlig var vi, sier Bakli.
- Litt frustrerende å havne i
«gjørma» igjen. Men dette er
ikke noen ny situasjon for oss,
sier Bjørn-Olaf Kristoffersen.
Kjetil Adolfsen var ikke med til
Sortland grunnet militærøvelse.

net tre strake runder, men svært få som har vunnet fire,
så dette er stort, sa Gjelsten. Han hadde sin fulle hyre
med å skrive autografer etter oppvisningen. Molde-millionæren vant hele 14 sekunder foran Dubai-baserte «Victory 7», mens australske «Riviera» tok den siste podiumplassen foran «Victory 1». Andreas Ove Ugland og Jann
Hillestad i «Jotun» suste inn til 5. plass, og klarte dermed
ikke å leve helt opp til 3. plassen fra Aker Brygge i forrige
VM-runde. (NTB)

SLIK SÅ DEN UT: Knut Lamo Pedersen vraket bilen sin under helgens arrangement. Slik så bilen ut før den alvorlige ulykken.
Foto: Jonny Karlsen.

Til sykehuset
Etter den dramatiske hendelsen
gikk turen til sykehuset for en
rutinesjekk.
-Jeg ble heldigvis ikke skadet.
Sikkerhetsutstyret i bilen er

uhyre viktig og må være i tipptopp stand til enhver tid.
Han var ikke helt fornøyd
med banen i Grusholla.
-Den var veldig sleip og gjørmete etter all nedbøren denne
uka. Slikt kan man jo ikke gjøre
noe med. Selve banen derimot
egner seg dårlig til rallycross.
Det burde gjøres noe med bredden og markeringene. Flere av
vollene er farlig å treffe og burde
fjernes, legger han til.

Ung og lovende
Jimmy Rinaldo (16) har imponert i motocrossmiljøet. Han
begynte å interessere seg for
motorsport allerede i 4-års alderen og den unge harstadgutten
leder junior cupen sammenlagt
- 11 poeng foran nummer 2 før
helgas arrangement.
-Jeg skal gjøre mitt beste for å
vinne cupen, men vet ikke om
jeg er god nok, sier en lite skrytete Rinaldo.
Dyktig nykommer
Mona Johansen kjører bilcross
for første gang i år, og ligger på
en 4.- plass sammenlagt i cupen.
-Dette er skikkelig gøy. Etter
at jeg fikk prøvekjøre bilen til en
venn, ble jeg fullstendig bitt av
basillen. Til nå har det jo gått
overraskende bra, sier en fornøyd Johansen. Hun jobber
som sjåfør til vanlig, men synes
ikke det blir for mye bil.
-Dette er noe helt annet enn
vanlig bilkjøring, ler hun.
Johansen må imidlertid innrømme at hun overlater skruing
og mekking til noen andre.

UNGTALENT:
Jimmy Rinaldo
(16) imponerer i
motocrossmiljøet.

FULL FART: Dette er
slett ikke bare guttesport. Her tråkker
Mona Johansen på
gassen.

NYKOMMER: Mona
johansen fra NMK
Breistrand kjører bilcross for første gang
i år.

LEDER: Jimmy Rinaldo leder sammenlagt i junior cupen.

DRAMATISK: Knut Lamo Pedersens billøp ble brått avsluttet med et tre-fire
meter høyt rundkast.
Arkivfoto: Jonny Karlsen
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