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Framtidens menn
ÅSEGARDEN:

De er 16-17 år gamle,
kjører som noen svin
og gir blaffen i fartsgrenser.
KJELL MAGNE ANGELSEN

H
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eldigvis gjør de det på en
godkjent bil og rallycrossbane i kontrollerte
former. Vi snakker om juniorgruppa til NMK Harstad. Klubben formelig kuppet helgens Afinale i juniorklassen i Arctic
Cup på hjemmebane.

Spennende tilværelse
– Juniorgruppa er framtiden for
oss. Om bare noen år kan de begynne å kjempe om plasseringer i bilcross åpen klasse. For de
som har råd venter kanskje en
spennende tilværelse blant de
beste i rallycross? sier klubbleder Kjell Berg Johnsen. Han roser de unge opp i skyene.
– De mekker og skrur på bilene sine døgnet rundt. Trener og
konkurrerer. Bare tenk på hva
de lærer om biler og bilkjøring.
– Hos oss får de et motorsporttilbud som ikke finnes andre steder i kommunen. Vi skal
bygge klubbfundamentet på
den sterke generasjonen bilcross-utøvere som kommer opp
nå, sier Johnsen.
Ung turbo
17 år gamle Marius Bornø Novstad vant til slutt juniorfinalen i
sin raske og pålitelige 2,3 liters
Volvo.
– Det har gått veldig bra i år. I
de fire løpene jeg har deltatt i
har jeg tre seire og en andre-

plass. Kan ikke klage, sier Novstad fornøyd.
– Vil du fortsette med motorsport?
– Det regner jeg med. Åpen
klasse er definitivt målet. Klarer
jeg å skrape sammen nok cash
frister rallycross enda mer, sier
den ambisiøse ungdommen.

Helgens stevne trakk rundt
90 førere. Deltakerne kom fra
Nordkapp i nord til Sverige og
Finland i øst. Med noen hundre
tilskuere, banemannskap og
støttespillere var nærmere 500
mennesker samlet til fart og
spenning i grusholla.

FRAMTIDEN: NMK Harstad har en rekke lovende juniorer. Her ser vi Neander
Jakobsen, Kim Gøran Jackola, Bjørn Jørgensen, Kenneth Dallager, Mikael
Rist Kildal, Espen Hansen og Marius Bornø Novstad.
Foto: Kjell Magne Angelsen

kma@ht.no – 481 34 973

tippekonkurranse
SPILLEOMGANG 10, UKE 34, 27. OG 28.8. H U B
1. Tromsø - Aalesunds (Eliteserien menn)
2. Vålerenga - Bodø/Glimt (Eliteserien menn)
3. Moss - Alta (1.-div. menn)
4. Skarp - Strindheim (2.-div, avd. 4)
5. Lyngen/Karnes - Tromsdalen (2.-div, avd. 4)
6. Levanger - Lofoten (2.-div, avd. 4)
7. Medkila - Ballstad (3.-div, avd. 22)
8. Grovfjord - Leknes (3.-div, avd. 22)
9. Skånland - Vesterålen (3.-div, avd. 22)
10. Leknes - Medkila 2 (2.-div. kvinner avd. 8)
11. Ibestad - Kvæfjord (4.-div, avd. 1)
12. Sandtorg - Mjølner 2 (4.-div, avd. 1)
Navn: .........................................................................................
Adresse: ....................................................................................
..................................................................................................
Telefon: .....................................................................................

Regler for HTs tippekonkurranse
1. Deltakerne skal tippe ei enkeltrekke. Konkurransen varer i 10
uker. Dine sju beste kuponger
teller i sammendraget.
2. Kupongene skal være i HTs
redaksjon senest fredag
kl. 16.00, uavhengig av postgangen, hvis ikke annet er merket. Kuponger som mottas etter
dette tidspunktet godkjennes
ikke. Navn og adresse skrives
med blokkbokstaver. Husk å
merke konvolutten «HTs tippekonkurranse 2005». Kupongen
sendes til Harstad Tidende,
boks 85, 9481 Harstad. Det er
også mulig å legge kupongen
i postkassen ved hovedinngangen i Storgata.
3. Vi godtar bare kuponger som er
klippet ut av Harstad Tidende.
Det er bare tillatt å delta med
en kupong per omgang.
4. Vinneren får en tur til cupfinalen 2005. Vi trekker også ut
navn på en annen deltaker som
får en tilsvarende premie. Denne må ha vært med i minst sju
omganger.
5. Vinnerne av konkurransen må
kunne reise på egen hånd.
Harstad Tidende, ViaTravel og
SAS Braathens dekker ikke utgifter til fly, hotell og billett til
ledsagere.

SUVEREN: Marius Bornø Novstad vant juniorfinalen enkelt i sin Volvo.

Brødrepar
til topps
Rallycross-Nasjonal klassen ble
vunnet av Kurt Ørjan Pettersen
fra Amcar Harstad i sin Opel Ascona. Broren Ole Johnny Pettersen i en Chevy Nova fulgte hakk
i hæl. Åpen klasse bilcross ble
vunnet av Gunnar Anker Olsen
fra NMK Hålogaland. Dameklassen vant svenske Camilla
Søderstrøm fra BK Dundret. I
Crosscart vant Roger Larsen fra
Lofoten.

PLANER: Novstad håper på en framtid som rallycross-kjører.

