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FIKK SVART FLAGG: Her er det Odd Gunnar Lorentzen i sin oransje Volvo PV som får Ole Johnny Pettersen til å snurre. For dette ble han disket fra heatet. Senere skulle begge bilene bryte.
Foto: Are-Martin Sandvik

Bare timer etter at
den nye banetraseen
var ferdig, var det
klart før billøp i nydelig høstvær.

ARE-MARTIN SANDVIK

Med forlenget bane og knallvær
var det duket for en helg med
bil- og rallycrosskjøring i grusholla. Banen er nå 900 meter
lang, og det er lagt inn flere
svinger for at det skal bli mer
spennende, både for sjåførene
og tilskuerne. Helgens arrangement hadde 80 påmeldte førerne, og de kom fra området
mellom Tromsø og Lofoten.

Amputert Rallycross
Rallycross, som er den mest

fartsfylte delen av arrangementet skulle vise seg å bli mer og
mer amputert ettersom heatene
kjørte. Ole Johnny Pettersen i
sin Chevrolet Nova måtte bryte
da converteren i automatkassen sa takk for seg. Senere måtte
Odd Gunnar Lorentzen med sin
Volvo PV bryte. Ola Johnsen
med sin Porsche 911 valgte stå
over søndagens løp på grunn av
en ulyd i girkassen, og Knut Pedersens Renault Gording stilte
ikke til start grunnet ulyd i motoren. I et av de siste heatene på
søndag måtte også Jimmy Rinalds med sin Opel Ancona bryte. Etter at han brøt og parkerte
bilen utenfor banen, begynte
det å brenne i bilen, men det ble
raskt slokket. Det ble tilslutt
Kent-Åge Johnsen fra NYK Harstad som vant klassen.

God deltakelse i bilcross.
Bilcross er en populær klasse,
man må bare passe på at man
ikke har for bra bil, for da kommer det noen og kjøper den. Prisen for en bilcrossbil er 8000
kroner, og det er spennende minutter for eierne til fristen for å
legge inn bud på bilene går ut.
Man kan nemlig ikke nekte å
selge bilen sin om noen vil kjøpe den. Klassen er ikke så rask
som rallycross, men det er mye
god underholdning. Det er
mange talentfulle førere, og et
navn å merke seg er 16 år gamle
”Super”Marion Hol Pedersen. I
sitt tredje løp kom hun på tredjeplass i juniorklassen.

vevoll hadde mange dueller med HILs Jim Johansen lørdag. Men han klarte ikke å fornutter.
Foto: Kjell Magne Angelsen

om midtstopper
VINNERMÅLET: HIL 2s Jørgen Andre Olsen (6) vrir seg løs på venstrekanten, og øker ledelsen til 6-0.

Etterlengtet seier
Jørgen Andre Olsen (6)
banket inn seiersmålet da
HIL 2 vant over Landsås i
Labb og Line-cup lørdag.
Høstens første seier var i
boks.
CHRISTINA SVANSTRØM

Treneren til HIL 2, Frode Skarsem, er kjempefornøyd med
ungenes innsats.
- Dette er første seieren i
høst, og det vises at ungene blir
kjempeglad for resultatet.
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Opprinnelig var det bare ett
HIL-lag for 99-årgangen, men
for at flere av ungene skulle få
spille på kampene ble gruppa
delt i to.
Stillingen stod 4-0 til pause.
Få minutter ut i andre omgang
satte HILs Sander Ringberg (7)
stillingen opp til 5-0, og like etter klinket Jørgen Andre Olsen
(6) inn 6-0. Rett før dommeren
blåste av kampen, ble det dømt
frispark til Landsås. De svarte og
hvite slapp å forlate banen uten

mål, da Landsås-spiller Mats Einar Storhaug (7) banket ballen i
nettveggen, og fastsatte sluttresultatet 6-1.

Mats Einar Storhaug var fornøyd med målet sitt.
- Det er kjempeartig å score
på frispark, smiler han.
Det vil bli enda mer fra Labb
og Line-cupen i morgendagens
avis.
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Innviet ny bane
i Grusholla

