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VIKINGS VS. EAGLES – 1 DAG IGJEN

Tim-Telt klar
for debuten
I LÅNT BIL: Knut Lamo Pedersen vil få tøff konkurranse om førsteplassen, etter han ødela bilen i forrige løp.
Foto: Jonny Karlsen

Finalehelg i Artic Cup
Denne helgen skal siste
runde i Artic Cup arrangeres. Finalerunden arrangeres i Gällivare i Sverige.

ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ

morgen kveld er 28-åringen
den som skal avlaste Jeff Rogers og Lazar Vidacic når duoen trenger hvilepauser.
- Jeg kommer fra en klubb
der jeg var spilleren som skulle
ta ansvar og gjerne avgjøre
kamper. I Vikings er situasjonen
en helt annen. Her er jeg en rollespiller. Jeg får kortere innhopp
og begrenset ansvar på banen.
Jeg er ikke den spilleren som i
utgangspunktet skal avgjøre
kampene, sier Tim Larsen - eller
Tim-Telt, som han kalles av tilhengerne.

I
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Fem løp har til nå blitt arrangert, sist i Grusholla i Harstad.
Før finalehelga er lite avgjort i
de forskjellige klassene.

Kamp om førsteplassene
- Det er ennå mye spenning. Foreløpig er over 40 norske deltakere påmeldt fra Lofoten i sør til
Tana i nord. Til sammen vil
rundt 80 deltakere stille til start.
Det gjør løpet i Gällivare til det
største løpet i år, sier Odd-Gunnar Lorentzen, leder for Artic
Cup.
I juniorklassen leder Jimmy
Rinaldo og det skal mye til om
ikke unggutten fra Harstad vinner sin klasse. Knut Lamo Pedersen fikk et dramatisk rundkast sist runde i Harstad, og
knuste sin bil. Han må derfor
kjøre med lånt bil i Gällivare. I
rallycrossklassen vil han derfor
få god konkurranse om førsteplassen fra Yngve Midling og
Odd-Gunnar
Lorentzen.
I
dame- og herreklassen i bilcross
er det hovedsakelig løpere fra
Tromsø og Sverige som ligger i
toppen.
KLASSEVINNER: Jimmy Rinaldo tar mest sannsynlig seieren i klassen for junior.
Foto: Jonny Karlsen
pen skal fortsette. Og det tro jeg
den vil, selv om cupen vil forandres noe i form, forteller Lorentzen.
Dersom publikum ønsker å
ta turen til Gällivare er det gode
muligheter for overnatting i

byen. Lorentzen tror mange
skuelystne nordmenn vil ta turen til Sverige for å se på løpet
lørdag formiddag.
- Jeg vet om mange som skal
dra. Det har vært snakk om å
leie inn en buss.

Kvinnene reddet USAs basketballære
Noen uker etter at NBAstjernene feilet kapitalt i
VM på hjemmebane, berget kvinnene USAs basketballære med VM-gull i
Kina.
USA beseiret Russland 79-74 i
finalen og forsvarte tittelen sin.
WNBA-spillerne vant alle sine
ni kamper i VM og viste at man
fortsatt vet veien til kurven i
sportens hjemland.
Mennenes
«drømmelag»

måtte nøye seg med en katastrofal 6. plass i VM i Indianapolis etter tre sjokktap. I kvinnenes
VM var det aldri fare for at USA
skulle gå på en lignende smell,
selv om russerne ytte sterk motstand onsdag. USA var kjempefavoritt etter å ha slått Russland
89-55 i grunnspillet. Det så lett
ut da amerikanerne ledet 48-35
halvveis, men så kom Russland
sterkt i de to siste periodene
som ble vunnet henholdsvis 2017 og 19-14. Særlig var Ilona

Korstin vanskelig å stoppe. Hun
scoret 27 poeng og var finalens
store spiller. Jelena Baranova
supplerte med 18 poeng. For
amerikanerne var Sheryl Swoopes (18), Lisa Leslie (17) og Tamika Catchings (16) de flittigste
poengplukkerne.
USA holdt unna i en spennende avslutning og kunne juble med pokalen. Seieren betyr
også at amerikanerne er automatisk kvalifisert for OL om to
år. (NTB-DPA)

Leilighet og jobb
I juli slo han opp telt i Harstad.
Teltet var hjemmet til Tim og
samboer Hanne Christensen
(27) i en måned. I utgangspunktet regnet det tidligere danske
mesteren at basketballkarrieren
var over. Vikings sa først nei,
fordi en ny regel begrenser hvor
mange utlendinger som får
være på banen.
Så dukket Robert Holm opp
og overtok treneransvaret. Larsen stilte på trening. Holm
trengte en snau halvtime på å
avgjøre at Larsen skulle tilbys en
2-årskontrakt. Deretter er det
gått slag i slag. Teltet er byttet ut
med leilighet 15 meter fra Harstadhallen. Og i denne uka kunne Tim og Hanne, som begge er
nyutdannede fysioterapeuter,
begynne i jobb på Sørsia Fysioterapi. Det har paret kjøpt seg
inn og jobber ettermiddag og
kveldstid.
Droppet Tromsø
- Jobb har hele tiden vært førsteprioritet, siden vi nettopp
har avsluttet utdannelsen og er
ivrige etter å komme i gang. Det
er vanskelig å få jobb som fysioterapeut, og vi har forsøkt
mange steder. Til slutt slo en
tanke oss: Hva med et eget sted
med kveldsåpent? Vi fikk kjøpt
oss inn, og på kort tid har alt
ordnet seg. Heldigvis kan vi bli
boende i Harstad. Vi stortrives
her. Det er virkelig en flott by,
både kulturelt og sosialt, sier
Larsen.
Han vurderte en stund å slå
seg ned i Tromsø, som også har
et basketlag i ligaen.
- Hanne bestemte seg for

STÅR PÅ: Etter fire års opphold er Alex Bray tilbake på basketballarenaen. Han går en utfordrende sesong i møte, og
er glad bare han får et par sjanser til å vise seg fram i Harstad Vikings-drakten.
Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

Europamesteren
kjemper for spilletid
DEBUTANT:
Danske Tim
Larsen er klar
for sin første
ligakamp for
Harstad Vikings.
Den tidligere
danske mesteren tar med seg
mye erfaring inn
i laget, og skal
i utgangspunktet
være en reserveløsning i
ballfører-rollen.
Foto: Øyvind
Askevold
Kaarbø
Harstad allerede før vi kom til
byen. I bilen på vei fra Lødingen
var det avgjort. «Her skal vi bo»,
sa Hanne, og slik ble det. Harstad er jo en mye mer tiltrekkende by enn Tromsø.
- Det beste er at jeg kan fortsette som basketballspiller, smiler den sympatiske dansken.

Hindres av regel
Dersom han var norsk statsborger, ville han trolig gått rett inn i
startoppstillingen til Harstad
Vikings. Som dansk i Norge må
han vike. De øvrige ligalagene
har bestemt at det ikke lenger er
kvaliteten på spillerne som skal
telle ved laguttak.
- Den såkalte norskeregelen
får innflytelse på min spilletid.
Jeg visste om denne da jeg signerte for klubben, og jeg er innstilt på at mitt viktigste bidrag er
å sørge for at nivået på treninge-

få en ny rolle. I Vikings kan jeg
dessuten bruke erfaringen min
til å hjelpe de unge spillerne.

TELT: I en måned bodde basketspiller Tim Larsen og samboer Hanne
Christensen i telt på forskjellige steder i Harstad. Etter å ha fått innpass
i Vikings, ordnet alt seg for det nyutdannede paret.
Arkivfoto: Øyvind Askevold Kaarbø
ne blir bedre. Jeg har vært en lederskikkelse i tidligere klubber
og har ingen problemer med å

Talent
Larsen mener Vikings har potensial til å bite fra seg i ligaen.
Han tror ikke Harstad vil slite
mer enn andre etter at norskeregelen ble innført.
- Vi må lære oss å spille sammen. Når samarbeidet fungerer,
kommer vi til å spille god basketball.
- Det er mye bra talent i Vikings. Jeg er spesielt imponert
over unggutten Øystein Ofte.
Han har helt klart størst talent
av alle de norske spillerne på laget vårt, mener Larsen.
Han gleder seg til debuten i
Harstadhallen.
- Når jeg slipper til på banen,
skal jeg ta vare på sjansene som
treneren gir meg, lover Larsen.

Alex Bray er den eneste i
Harstad Vikings som kan
smykke seg med tittelen
europamester. Likevel
tviler engelskmannen på
at han får mye spilletid
for basketlaget...

SJONGLØR:
De færreste
kan hamle opp
med Alex Bray
når det gjelder
sjonglering
med flasker og
glass. Basketspilleren er
europamester
som bartender.
Foto: Jonny
Karlsen

ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ

Det er som bartender at 25åringen kan vise til EM-tittelen
og en fjerdeplass i verdensmesterskap.
- Sjansene for at jeg klarer det
samme i basketball er vel heller
små, smiler han.

Konsentrasjon
Ballfører Bray har hatt opphold
fra basketball i fire år. Tidligere
er han nasjonal mester i England, da han som student spilte
for Manchester Giants. I de siste
årene har han vært profesjonell
bartender, og reist omkring for
å konkurrere.
- Det er en del likhetstrekk
mellom det å være ballfører i
basketball og bartender. Man
må bruke hodet, være konsentrert og ha full kontroll over begge hendene, sier Bray.
Han er en mesterlig sjonglør
av flasker og glass. Med de samme ferdighetene i basketball,
ville Bray vært det største underholdningsproduktet i norsk
basketball.
- Jeg har en del å ta igjen på
de fire årene siden jeg spilte sist.
Denne sesongen skal jeg være
fornøyd om jeg får noen sjanser.
Jeg har selvfølgelig lyst til å spille så mye som mulig, men blir
glad for de minuttene jeg eventuelt får. Trener Robert Holm
bestemmer, og det er opp til
meg å vise at jeg fortjener en
sjanse.

Sist i rekken?
Basketball har topp prioritet nå
og trolig i noen år framover.
Bray sier at han bartender-jobben er for å betale regningene.
- Det er begrenset hvor lenge
jeg kan holde på som idrettsutøver. Om jeg virkelig vil satse, må
det skje nå. Senere kan jeg vende tilbake og konsentrere meg
fullt ut om bartender-yrket.
Uansett holder jeg det ved like
mens jeg spiller basketball.
Bray innser at han vil slite for
å komme med på laget. Regelen
om kvotering av norske spillere
gjør ikke situasjonen enkel.
- Vi er sju utlendinger i stallen. Bare tre kan være på banen
til enhver tid. Jeg stiller antakelig sist i rekken per i dag. Men
jeg jobber hardt og gjør mitt
beste på trening for å utfordre
førstefemmeren.
Alle spillerne viktige
Bray er ikke i tvil om at han
vil gå tunge stunder i møte i løpet av vinteren.
- Skuffelsen og fortvilelsen vil
helt sikkert komme, for eksem-

pel når det er bortekamper der
jeg ikke får plass i stallen.
- Jeg skal likevel prøve å være
positiv. Tross alt er basketball et
lagspill. Alle aktørene er like viktige. Vi som sitter på benken har
en stor utfordring på treningene
og må sørge for at førstevalgene
får tøff motstand. På den måten
er vi med på å heve nivået. Selv
om man ikke får bildet sitt i avisa eller de store overskriftene,
får alle medalje om laget vinner
serien, poengterer Bray.

Skjerpet konkurranse
I fjor var han trofast tilskuer i
Harstadhallen. Denne sesongen
håper han å være med på å spille inn poeng og fra gulvet bidra
til ekstatiske jubelscener.
- Jeg synes laget ser mye sterkere ut i fjor. Sist sesong var det
vanskelig nok å få ti mann på
trening samtidig. I år er vi 15 i
stallen. De fleste kan gå inn i
kamper og gjøre en god jobb.
Den skjerpede konkurransen
om plassene er sunn og vil gjøre
Vikings bedre, spår engelskmannen.
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JONNY KARLSEN

Vil fortsette
Før siste runde fastslår Lorentzen at tidenes første Artic Cup
har vært en suksess.
- Tilbakemeldingene vi har
fått fra klubbene er at cupen har
vært en stor økonomisk suksess.
Også løperne syns dette har
vært morsomt og ønsker at cu-

Han kom til Harstad
uten et sted å bo,
jobb eller lyse utsikter til videre idrettskarriere. Etter en måned i telt ordnet alt
seg i ei fei for basketspiller Tim Larsen.

