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ETTER Å HA SPILT en av sine aller beste kamper, vurderer Ørjan Munkvold (34) å legge opp som fotballspiller fra i høst. –
Jeg har lenge gått med tankene om ikke tiden nå er inne for å
legge opp som aktiv spiller, men har foreløpig ikke kommet

frem til noen endelig beslutning. Derfor har jeg heller ikke bestemt meg for hvilket lag jeg eventuelt vil spille for om jeg
skulle fortsette, sier Munkvold. Han medgir imidlertid at etter
en kamp som lørdagens, da blir det vanskeligere å hoppe av. –
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I dag var det artig. Samtlige på laget jobbet for hverandre, og
endelig fikk vi ut det potensialet vi har inne. Det eneste jeg er
misfornøyd med, er at jeg ikke scoret på flere av sjansene som
laget la opp til, sier han.

Forsvarte seieren
I helgen ble Reydar
Cup avholdt i Skjomen Golfpark utenfor
Narvik. Laget fra
Troms/Finnmark vant
for andre året på rad.
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v de tolv spillerne på laget fra Troms/Finnmark,
kom seks av dem fra Harstad Golfklubb. Heidi Thune,
Anniken Wold, John Andersen,
Paul Andreas Soules Lund, Martin Kulseng og Håvard Eilertsen
bidro alle til seieren.
Reydar Cup er en turnering

som spilles mellom golfinstruktørene Vegard Andreas Haugen
og Pål Hansen sine spillere. Instruktørene har ansvaret for
fem-seks klubber hver i NordNorge, og tar ut 12 spillere hver
til turneringen. Haugen er trener i Troms og Finnmark, samt
Vesterålen Golf Klubb, mens
Hansen har ansvaret for de øvrige klubbene i Nordland.
Det var andre år på rad at turneringen blir spilt. Navnet på
turneringen kommer fra ikke
fult så ukjente «Ryder Cup», en
turnering som spilles mellom
Europa og USA annethvert år.

VINNERNE: Troms/Finnmark-laget: Bak fra venstre: Marcus Dons (Tromsø
Golfklubb), Håvard Eilertsen, Robin Næss (Væsterålen Golfklubb), Heidi
Thune, Anniken Wold, Martin Kulseng, John Arne Nilsen (North Cape Golfklubb). Foran fra venstre: Magnus Dons (Tromsø Golfklubb), Vegard Andreas
Haugen (pro), Paul Andreas Soules Lund, John Andersen. Gunnar Bang Larsen (Hammerfest og Kvalsund Golfklubb) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Privat

KONSENTRERT: Paul Andreas Soules Lund fra Harstad Golfklubb konsentrerer seg før en putt.

- Vil fremme barneog ungdomsarbeid
Sparebank1 Nord-Norge
gav 100 000 kroner til
NMK Harstad under
helgas bilcrossrunde
i Grusholla.
ARE-MARTIN SANDVIK

- Pengene skal gå til barne- og
ungdomsarbeid, sier banksjef
Bent Ribe
- Her er det lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å få til
en barne- og ungdomsgruppe,
og det ønsker vi å støtte. Banken
ønsker å gi noe tilbake til det
markedet vi opererer, og jeg er
imponert over å se hvilken frivillig innsats som er lagt ned i
anlegget her, sier Ribe.
Han sikter først og fremt til

den store gruppa med barn og
unge som jevnlig trener på motorsykkel i grusholla, men også
til resten av anlegget som har
blitt betydelig oppgradert, nå
senest med forlengelse av banen.
– Pengegaven er en anerkjennelse for jobben som gjøres her
oppe, sier Bent Ribe.
Sven-Ove Johansen er glad
for å få et ekstra tilskudd med
penger. Hen er leder for minicrossgruppa i NMK Harstad.
– Hva skal dere bruke pengene til?
– Det er ikke helt bestemt,
men de er øremerket for de yngste, og der ønsker vi å satse videre, sier Johansen.

PENGEGAVE: Banksjef i Sparebank1, Bent Ribe (til venstre) gav bort 100 000 kroner til NMK Harstad. I midten er kasserer Evy Øien Johnsen, til høyre leder for minicross, Sven-Ove Johansen.
Foto: Are-Martin Sandvik

