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Tilbake etter tre år
ÅSEGARDEN:

Tre år etter at bilen sa takk for
seg, rullet rundt
og spredde seg
over et større område, er Knut
Lamo Pedersen
tilbake på åstedet.
THOR ANDERS ANGELSEN

DEN NYE hallen i Asker
sentrum, Leikvollhallen,
innehar i følge Asker Aliens styreleder Geir Spiten
de fleste feil en ny hall kan
ha - bortsett fra at den er
ny og ligger i sentrum av
bygda på Risenga. Til
Budstikka sier Spiten: –
Kommunen ønsker å gjøre det vanskelig. Aliens
føler også at kommunen
prøver å presse klubben
til å bli i Vollenhallen.
Kommunen avviser blankt
kritikken fra Geir Spiten.
– Jeg tar sterkt avstand
fra kritikken Geir Spiten
kommer med, en voldsom ordbruk. Det er helt
urimelig, sier Bjørn Erik
Olsen, leder av idrettsadministrasjonen i Asker
kommune til Budstikka.

N

MK Harstad-kjøreren mistet styringen på sin Renault 8
Gordini i Grusholla for tre
år siden. Bilen ble totalvraket. Tre år senere stiller han til start lørdag når
Arctic Cup besøker Harstad Motorsportsenter på
Åsegarden. Bilen har han
ikke byttet ut. Selv om det
kanskje ville vært enklest
å ta vare på de delene
som ikke ble ødelagt.
– Alt som er synlig på
bilen fra utsiden er byttet,
humrer Lamo Pedersen.

– Ingen sjanse
Lamo Pedersen tror ikke
han har sjanse på å vinne
helgens runde i Arctic
Cup.
– Nivået har hevet seg
drastisk de siste årene.
Noen av bilene jeg kjører
mot koster 200.000 kroner og har 150 hestekrefter mer enn meg. Når jeg
a-finalen blir jeg hoppen-

BAPTIST
KIRKENE

Kvæfjord
Søndag kl.11.00:
Gudstjeneste.
Alle er velkommen !

Harstad
Medkila kirke:
Søn. kl. 11: Gudstjeneste.
Medlemsopptakelse.
Rolf Idland taler.
Etter gudstjenesten samles
barne- og ungdomslederne.
Alle er hjertelig velkommen!

PÅ PLASS: Knut Lamo Pedersen er tilbake i Grusholla tre år etter at han totalvraket bilen på samme sted. Foto: Thor Anders
Angelsen
de glad, sier Harstad-kjøreren, som har en forkjærlighet for de franske
bilene.
– Renault 8 Gordini er
en lett og kjapp bil som er
god å kjøre. Jeg har en slik
på veien også. Og en i bil i
reserve, smiler Lamo Pedersen.

Satser på publikum
Mye arbeid er lagt ned
ved Harstad Motorsportsenter i sommer. Mange
tusen kubikkmeter med
jord og grus er fjernet.
Siste skrik på motorsportsbanen er bedre fasiliteter for publikum.
– En dugnadsgjeng har
jobbet fra morgen til
kveld de tre siste ukene.
Vi venter 90 kjørere og
håper dermed på publikum. Derfor har vi hevet
ståplassene rundt banen
med to og en halv meter.
Da kan en se bilene gjennom hele løpet, sier Kjell
Olsen i NMK Harstad.

Sandtorg prestegjeld
Søndag 21. august:
Sandtorg kirke kl 18.00:
Kveldsgudstjeneste
m/nattverd v/spr. Arne
Håkonseth. Takkoffer:
Menighetens eget arbeid.

Skånland prestegjeld
Søndag 21. august
Astafjord kirke kl 11.00.
Høymesse v/Geir Arne
Solum. 50 års konfirmanttreff. Takkoffer til: Viken
Senter, Bardu.

Lødingen prestegjeld
Søndag 21. august
Hjertholmen/Lødingen
kirke: Gudstjeneste kl 12.00
ved G. Bremnes. Grilling
etterpå.

Kvæfjord prestegjeld
Søndag 21. august

BEDRE FOR PUBLIKUM: – Her er det plass til mange publikummere, sier Kjell Olsen i NMK Harstad.

Haapasaari uaktuell
Harstad Innebandyklubb vil ikke tilby
Johan Haapasaari
fra IBK Ørnar Haparanda kontrakt.
THOR ANDERS ANGELSEN

BLIR IKKE HIBK-SPILLER: Johan Haapasaari (t.h.) er uaktuell
for Harstad Innebandyklubb. Her sammen med Jan Erik Töttermann. Arkivfoto

29-åringen klarte ikke å
overbevise klubben på
treningssamlingen sist
helg.
– Skal vi hente inn utlendinger må de være go-

de nok til å gå rett inn på
laget. Det var ikke Haapasaari, sier Ketil Thomassen, sportssjef i
HIBK.
Den finske SB Prospilleren Tommi Ahonen
vil i neste uke trolig avgjøre om han blir Harstad-spiller. Hvem som
blir trener kommende sesong er ennå ikke avgjort,
men innebandyklubben

hevder de har en person
på gli.
– Den personen ble
kontaktet etter sesongslutt i år. Han ga da beskjed om at han ikke var
aktuell, men vurderer å
tre inn å gjøre en jobb nå,
sier Thomassen.

taa@ht.no

Gombogdalen kl. 12:
Friluftsgudstjeneste. Kollekt
til Bussen i Arkhangelsk.
Ta med mat og drikke (der
blir bål), gjerne også stol
eller sitteunderlag.
Med bil eller til fots fra
Gombogen ca. 2,5 km.

Trondenes prestegjeld
Fredag 19. august
Jazzmesse m/nattverd kl
21.00: ”Grenseløs Gud” av
Geir Lysne og Eivind Skeie.
Birgit A. B. Lockertsen og
Torvald Kolshus m.fl. .
Søndag 21. august
Trondenes kirke
Ingen gudstjeneste
Grøtavær kirke
Gudstjeneste kl. 11:00
v/ Daniel Leonhardt

CMYK 21

Mekket i tre år
Grunnet jobbsituasjonen
fikk ikke rallysross-kjøreren brukt så mye tid på å
reparere bilen til kjørbar
stand.
– Vel, hadde jeg hatt
tid, kunne jeg vært ferdig
til sesongstart i fjor. Hellet var på den andre siden
med meg og jeg fikk levert
en delebil fra Sverige som
jeg kun betalte 400 kroner
for, forteller Lamo Pedersen.
Taket, alle fire hjulene,
dørene og vinduene måtte byttes på vraket han
dro med seg hjem etter
den dramatiske kvelden
for tre år siden.
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