HARSTAD TIDENDE ONSDAG 19. MARS 2003
EN SPYTTKLYSE har satt spissen El Hadji Diouf på sidelinjen de
to neste europacupkampene for Liverpool. Episoden fant sted i
UEFA-cupkvartfinalen mellom skotske Celtic og Liverpool, som
endte 1-1, forrige uke. Like før kampslutt sendte Diouf av gårde
en spyttklyse mot en gruppe Celtic-fans. (NTB-Reuters)

ARSENALs svekkede forsvar kan gi John Carew tumleplass i onsdagens avgjørende mesterligakamp.
Valencia må vinne for å gå videre fra mesterligaens jevneste gruppe, men har hjemmebane og er favoritt. Arsenals skaderekke er urovekkende. Martin Keown, Ashley Cole og Oleg Lusjnij er definitivt
ute. Sol Campbells akillesskade setter ham trolig utenfor. I tillegg ble keeper David Seaman igjen i
London da laget reiste til Spania tirsdag. Kapteinen Patrick Vieira har også vondt i et kne. (NTB)
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Klar for
bronsefinale
Marianne Paulsen og
Norge slo Canada 1-0, og
spiller i morgen bronsefinale i Algarve Cup.

PLANER: NMK Harstad er glad for at utvikling av et motorsportsenter i Harstad er kommet med i kommunedelplanen. Sekretær Per Jan Pedersen og klubbleder Viktor Sogge Pedersen jobber videre med prosjektet, som kan gi et helårsanlegg på Åsegarden.
Foto: Jonny Karlsen

NMK Harstad ønsker
å utvikle et stort motorsportanlegg på
Åsegarden. Der kan
det bli bilcross, rallycross, go-cart, trail
og scooterkjøring.
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lubbleder Viktor Sogge
Pedersen og sekretær Per
Jan Pedersen blir sentrale
i det videre arbeidet. Sammen
med hele NMK Harstad gleder
de seg over politisk vilje til å lage
et stort motorsportanlegg på
nordsiden av byen.
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Fortjener et anlegg
Kommunestyret har vedtatt et
forslag fra Oddmund Eggum
(Sp) om å utvikle det eksisterende anlegget i «grusholla» på Åsegarden. I utgangspunktet lå et
forslag fra Arbeiderpartiet og

Kjell Ivar Hansen om å tilrettelegge for motorsport på Langmoan. Dette forslaget fikk ikke
flertall, mens Eggums forslag etter voteringen er tatt med i
kommunedelplanen for 20032006.
- Kommune og politikere må
prøve legge forholdene til rette
for et permanent og skikkelig
motorsportanlegg i Harstad. Et
slik anlegg fortjener miljøet virkelig. Det er stor entusiasme
rundt - og ikke minst interesse
for - motorsport i nærområdet,
sier Oddmund Eggum i Senterpartiet.

Langmoan uegnet
Eggum mener det opprinnelige
forslaget om et anlegg på Langmoan ville vært umulig å gjennomføre.
- Det er dyp myr på Langmoan, og det vil komme i konflikt
med ski og turterrenget. Grusholla er mer skjermet, og NMK

Harstad har allerede etablert en
bane der, sier Eggum.
- Nå må NMK Harstad komme skikkelig på banen og bidra
til politikerne og kommunen i
første omgang får laget en utviklingsplan i samarbeid med
grunneierne. Vi må få i stand en
langtidskontrakt for leie av området før det går an å investere
mye penger i et anlegg, sier Eggum

Helårsanlegg
Eggum ser i likhet med NMK
Harstad for seg et anlegg som
skal betjene mer enn bilcross og
rallycross. Sp-politikeren vil ha
motorsykkelkjøring, go-cart og
snøscooterløp i tillegg.
- Vi vil gjerne ha aktivitet i et
slikt anlegg året rundt, sier Per
Jan Pedersen, sekretær i NMK
Harstad.
- For oss er det viktig at tilrettelegging av et motorsportanlegg er kommet med i kommu-

nedelplanen. Vi jobber allerede
konkret med to alternativer, der
grusholla er vårt klare førstevalg
fordi motorstøyen vil være
minst sjenerende her. Vi har
vært i kontakt med kommunen
om planene, sier Pedersen.
Flotte planer for et anlegg ble
utarbeidet allerede på 1990-tallet. Odd Hammer, nestleder i
NMK Harstad, beklager at planene er blitt liggende i en skuff.
- Men nå er vi i gang igjen. I
den videre planleggingen tar vi
høyde for flere målgrupper. Jo
flere som kan dra lasset, desto
letter vi det være å få gjennomført et motorsportanlegg, sier
Hammer.

fakta

Planlegger stort
motorsport-senter

Det eritterte norske landslaget
hadde før gårsdagens triumf
bare én seier på sju kamper.
- Det hjelper på med en ny
seier. Vi trenger å vinne noen
kamper for å bygge opp selvtilliten, selv om vi ikke har vært så
forferdelig dårlige i årets åtte
landskamper. Nå skal vi spille
bronsefinale, som er mye mer
motiverende enn en jumbofinale, sier Marianne Paulsen.
Harstadværingen spilte som
vanlig hele kampen, som ble avgjort da Dagny Mellgren scoret
etter 38 minutter. Norge spilte i
undertall i de siste 21 minuttene
etter at Monica Knudsen ble utvist. Canada klarte å skape noen
sjanser i overtall, men Paulsen
og Co. vant fortjent.
- Vi var gode i andre omgang.
Mens Canada spiller kjedelig
fotball, med lange pasninger
framover på banen og mye kriging, forsøkte vi å holde ballen
på bakken. Første omgang var
jevn, men vi var best totalt sett,
sier Paulsen.
Norge har slitt forsvarsmessig i årets landskamper. Etter
gårsdagens kamp får Paulsen og
de øvrige i det bakre leddet
skryt.
- Vi har jobbet spesielt med å
bli bedre defensivt, og det har vi
lykkes med. Vi har sluppet inn
to mål på tre kamper i Algarve.
Vi har også ønsket å begrense
antall sjanser mot oss til tre eller
fire per kamp. Det klarte vi både
mot Canada i dag og mot USA
søndag, sier landslagssjef Åge
Steen
til
nettstedet
toppserien.com.

Canada — Norge 0-1 (01)
Algarve Cup, gruppe A
Mål: 0-1 Dagny Mellgren
(38)
Gult kort: Brit Sandaune,
Hege Riise, Monica Knudsen, Norge
Rødt kort: Monica Knudsen (69, to gule), Norge
Dommer: Antonia Kokotou, Hellas
Norge (4-5-1): Astrid Johannessen — Marianne
Paulsen, Monica Knudsen,
Ane Stangeland, Brit
Sandaune — Unni Lehn
(Trine Rønning fra 46.),
Kristine Edner (Solveig
Gulbrandsen fra 46.), Lise
Klaveness (Marit Fiane
Christensen fra 72.), Hege
Riise, Anita Rapp — Dagny Mellgren
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