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Legger opp
Ingen kunne gjøre noe
med svensken Paul Jussi
i finalen bilcross åpen
klasse.
Han kjørte sikkert inn til en tredjeplass i Grushålla, og sikret
seg dermed sin tredje cupseier
på rad.
– Neste år skal jeg ta det med
ro. Det blir ingen cupdeltakelse
på meg i alle fall, sier den sympatiske svensken.
Gunnar Anker Olsen (NMK
Breistrand) sikret seg andreplassen i cupen, etter en femteplass i lørdagens finale. Olsen
har gjennom hele sesongen
kjørt jevnt og tilhører absolutt
eliten. En vel fortjent andreplass.
Dan Nelson (Tromsø) vant
løpet i Grushålla og sikret seg
dermed sitt første napp i Gullsmed Midlings vandrepokal.

Johansen best

CUPMESTER: Til Tross for at Jimmy Rinaldo ikke fikk vist seg skikkelig fram for hjemmepublikumet, kunne ingen ta
fra han seieren i Arctic cup. Her får han beviset av varaordfører Kari-Anne Larsen.

Dramatikk
i Grushålla
ÅSEGARDEN:

Hans Olav Kanebog (NMK Breistrand).

berget Rinaldo fullt ut fortjent
seieren i Arctic Cup.

Nervene ødela
Fram til dette heatet hadde Rinaldo stått fram som et supermenneske, som ikke tok inn
over seg forventningspresset
som var enormt foran dette «røverheatet». Før helgens finalerunde hadde han ikke tapt et
eneste løp i sesongen, men så
ble altså presset for stort for fjorårsjunioren.
Ikke nok med at han ble utvist fra startplata, men sammenlagtseieren i cupen ble også
plutselig satt på spill. Det er doble poeng i finalen og Frantz
Johnsen (NMK Breistrand) kunne tatt innersvingen på Rinaldo
i oppløpet.
Men Johnsen kom heller ikke
til finalen i Grushålla og dermed

Utilgivelig
Det var ikke bare Rinaldo som
følte forventningspresset på
kroppen. Hans Olav Kanebog
stilte i sitt første cupløp i år med
en nyinnkjøpt Porsche. Denne
bilen har kjørt mange overbevisende løp i eliteklassen i Sverige.
Kurt Ørjan Pettersen skulle
også vise at han kan hamle opp
mot de beste, slik han har gjort
gjennom mesteparten av sesongen. Men det var likevel Rinaldo som hadde det tyngst. I
alle fall etter at han måtte kjøre
Opelen inn i depotet igjen etter
diskvalifiseringen.
- Den første tjuvstarten var
grei, men den andre merket jeg
ikke. Slikt skal ikke skje og er
nærmest utilgivelig, sier Rinaldo.

NERVER: Nervekampen sto på startplata. Jimmy Rinaldo (rød Opel Ascona)
måtte tåle å bli disket etter to tjuvstarter, noe som kunne kostet han sammenlagtseieren i Arctic Cup.

Fornøyd og glad
Kurt Ørjan Pettersen har all
grunn til å være fornøyd med
årets sesong. Foruten å vinne
hjemmeseier i Grushålla for andre året på rad, sikret han seg
også andreplassen i cupen.
– Jeg kjenner bilen ut og inn
og kan kjøre den nå, sier han.
Men i finalen holdt det på å
gå galt da han var på vei mot alternativsporet i altfor stor fart.
– Jeg hadde et tidels sekund
på å ombestemme meg - og
gjorde det. Jeg hadde aldri klart

(Arctic Cup, finale):
Lørdagens finale i
Arctic Cup ble mer
dramatisk enn forventet. I rallyklassen
var nervene på høygir da unggutten
Jimmy Rinaldo (NMK
Breistrand) tjuvstartet to ganger og måtte forlate startplata i
tredje heat.
HANS VIKTOR ØYE

et ble i tøffeste laget for
cuplederen på startplata
da han stilte bilen midt
imellom de erfarne ringrevene
Kurt Ørjan Pettersen (ACC Harstad) og fjorårets cupvinner
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VINNER: Kurt Ørjan Pettersen er
en stor idrettsmann som tør vise
idrettsglede. Her kysser han pokalen som beviser at han har
vunnet rallyklassen i Grushålla,
andre året på rad.
den knappe svingen i alternativsporet med den farten, sier Pettersen.
Han tok dermed alternativsporet i den neste runden, og var
en suveren seierherre lørdag.

Hun gjentok dermed fjorårets
bedrift, men hun må innse at
konkurransen har skjerpet seg
betydelig i år. Camilla Söderström (BK Dunderet) var bare
åtte poeng bak i sammendraget.
Ramona Varmedal (Tromsø)
kom på tredjeplass, men vant
løpet lørdag. Her måtte Söderström ta til takke med en andreplass, mens Mona Johansen
kom på tredjeplass.

Gjorde
rent bord
I juniorklassen gjorde NMK Harstad rent
bord, og Kent Åge
Johnsen kunne ingen gjøre noe med.

Han tok momentant
Problemer med Porschen
kommandoen i finalen og
Hans Olav Kanebog maktet alhan ga ingen av finalistedri å true Pettersen i finalen.
ne en sjanse til nærkon– Jeg fikk trøbbel med girkastakt. Han kjørte alene i
sen og måtte kjøre uten tredjefront, flere hundre meter
giret. Men jeg er strålende forforan nærmeste konkurnøyd med bilen. En andreplass
rent. Til neste år stiller
er jeg overveldet over, sier han.
han i åpen klasse.
Kanebog merket godt at det
Marius B. Novstad og
var lenge siden han har konkurNeander Jakobsen kom
rert.
på henholdsvis andre og
– Jeg hadde både nerver og
tredjeplass i finalen. I Arcmye rattrust, sier han.
tic cup kom Jakobsen på
Både Kanebog og Pettersen
andreplass, mens Kim G.
er imponert over banen som
Jackola ble nummer tre.
NMK Harstad
har
jobbet
med den siste
måneden.
– Jeg tar av
meg
hatten
for den jobben som de
har gjort foran
dette
løpet.
Banen var helt
fantastisk og
det var forresten rammen
rundt arrangementet
RENT BORD: Vinner Kent Åge Johnsen (til venstre), toer
også, sier de Neander Jakobsen og Kim G. Jackola ble nummer tre.
to rallykjørerne.
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Det var som ventet Mona
Johansen (Breistrand)
som trakk det lengste
strået i dameklassen
i cupen.

