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Januar:

Ruller videre

JONNY KARLSEN

Øivind Sletten (32) måtte nøye
seg med en 26.-plass i Paralympics i rullestolmaraton. Bakkene i Aten ble for bratte for harstadværingen.
- Sesongen i år ble skikkelig
artig, selv om det ble litt motbakke i Aten, sier Sletten.
- Men det er stort å bli kåret
til månedens idrettsnavn. Artig.

Februar:

Kari Jensen,
boksing
Mars:

Til EM
Årets sesong er over, men forberedelsene til neste sesong er allerede godt i gang.
- EM i Finland i 2005 blir neste store konkurranse for meg, og
det store målet. Jeg har også fått
tilbud til å delta i en halvmaraton i Lisboa i slutten av mars,
hvor arrangørene betaler hotell
og reiseutgifter. Det blir mest
sannsynlig det første løpet i
2005. Dessuten frister det å delta i Boston Maraton i april.
- Hvordan blir det å motivere
seg til en ny sesong etter årets
sesong, som kan kalles en jubelsesong?
- Jeg har holdt på med dette i
ti år. Og jeg klarer hvert år å motivere meg like godt, selv om det
ikke er Paralympics. Så lenge jeg
kan delta i gode løp hvor det er
mulighet til gode tider, er det
ingen problem å motivere seg,
fastslår Sletten.

jka@ht.no - 476 09 936

Harstad Vikings
basketball
April:

Martin Olsen,
bowling
Mai:

Harstad TaekwonDo Klubb (ITF)
MÅNEDENS IDRETTSNAVN: Øivind Sletten fra Harstad er månedens idrettsnavn for september. Foto: Jonny Karlsen
Foto: Jonny Karlsen
Juni:

fakta

Fornøyd
Målsettingen før Paralympics
var å slå godt fra seg.
- Det var surt å møte motgangen i et så stort stevne. Men
på den andre siden var det
mange av deltakerne som sleit i
den harde løypen, forteller Sletten, som kom i mål 29 minutter
bak vinneren.
Sletten hadde også problemer med at flere av motstanderne hadde høyere funksjon enn
han.
Men nå har Sletten lagt bak
seg Paralympics. Når han oppsummerer sesongen, er han for-

nøyd. Blant annet har han satt
personlig rekord og norsk rekord i rullestolmaraton. Han
har også satt rekorder i baneløp.
- Jeg kunne sikkert deltatt i
flere løp i år, men det koster
penger. Dessuten mister man
litt lysten etter en lang sesong
som har vart siden i mars.

MÅNEDENS IDRETTSNAVN
• Hver måned kårer Harstad Tidende månedens idrettsnavn. Samtidig har vi en mer uhøytidelig kåring av månedens heite og månedens teite. Juryen består av sportsjournalistene i Harstad Tidende.
• Månedens lokale idrettsnavn går videre til kåringen av årets lokale idrettsnavn. Avstemningen vil skje i desember. Da er det leserne
som avgjør hvem som fortjener å gå til topps.
• Både enkeltutøvere og lag kan bli kåret.
• Fotballspiller Stine Frantzen fra Medkila vant prisen i 2003.
• Kandidaten for september er rullestolkjører Øivind Sletten.

Jim Johansen,
fotball, HIL
Juli:

Roar Christensen,
fotball, Tromsø IL
August:
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I sitt første år i
rallycrossklassen, tok
unggutten
Jimmy Rinaldo
(18) innersvingen på
samtlige motstandere, og
gikk dermed til
topps i Arctic
HEIT: Jimmy Rinaldo
Cup.
Derfor kårer HT-sporten Rinaldo til månedens heite.
Før siste og avgjørende løp i
Grusholla i Åsegarden hadde Rinaldo vunnet samtlige løp denne sesongen. Men det var ikke
uten dramatikk at Rinaldo sikret
seg tittelen som den beste i rallycrossklassen. Under løpet i
Åsegarden, klarte unggutten å
tjuvstarte to ganger, og han
måtte forlate startplaten i tredje
heat. Det gjorde at sammenlagtseieren i cupen plutselig var
truet. For det er doble poeng i finalen og Frantz Johnsen fra

NMK Breistrand kunne ta innersvingen på Rinaldo. Heldigvis for Rinaldo klarte ikke Johnsen å kvalifisere seg til finalen,
og sammenlagtseieren var dermed sikret.
- Den første tjuvstarten var
grei, men den andre merket jeg
ikke. Slikt skal ikke skje og er
nærmest utilgivelig, sa Rinaldo
til Harstad Tidende 27. september.
Etter løpet på hjemmebane
kunne Rinaldo heve trofeet som
beviste at han ble cupmester i
rallycrossklassen.

I 4.-divisjonskampen mellom SOIF 2 og Beisfjord i
begynnelsen av september, ble en SOIF-spiller
kalt for lappjævel av en
Beisfjord-spiller. Slikt
kvalifiserer til å bli kåret
til månedens teite av HTsporten.
I år 2004 registrerer vi at rasisme
dessverre fortsatt forekommer
på lokale fotballarenaer.
Ordene som ble brukt under
4.-divisjonskampen, og som bekreftes av samtlige parter var: «
Din lille lappjævel».
Episoden kom etter mye
knuffing og stygt spill. SOIF
mente de skulle ha et straffespark. Dommeren sa nei, og
SOIF-spilleren sparket så etter
en motstander. En Beisfjordspiller mistet dermed besinnelsen og kom med den krenkende
uttalelsen.
I rettferdighetens navn skal
det nevnes at spilleren i ettertid
beklaget det inntrufne.

FK Landsås
September:

Øivind Sletten,
rullestolkjører
TEIT: En uttalelse fra en Beisfjordspiller.
- En med min erfaring burde
ikke slenge slik med leppa. Jeg
beklager overfor SOIF og den
aktuelle spilleren, sa Beisfjordspilleren.
- Slikt bør høre fortiden til.
Unge spillere skal ikke oppleve
slike kommentarer når de utøver hobbyen sin, var kommentaren til Roger Boltås, SOIFs
sportslige leder, etter episoden.
HT-sporten sier seg helt enig
med Boltås, og ber samtidig at
alle tar lærdom av dette, slik at
rasisme ikke utvikler seg til en
del av idretten, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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November:

Desember:
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Selv om Paralympics
ikke gikk som forventet for Øivind
Sletten, mener HTsporten at det i seg
selv er en prestasjon
å komme seg til lekene i Aten. Derfor kåres Sletten til månedens idrettsnavn for
september.

Camilla Bådsvik,
taekwondo

