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Tar et hvileår
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HVILEÅR: Arctic Polar Cup tar et hvileår i år, for å komme tilbake i en ny og mer spennende utgave i 2008. Arkivfoto: Ivar Hjelvik

Det blir ingen Arctic
Polar Cup i år. Bilsportsfolket har bestemt seg for å ta et
hvileår, for å komme
sterkere tilbake i
2008.
HANS VIKTOR ØYE

vgjørelsen ble tatt nylig i
et møte med de fire samarbeidende
klubbene,
NMK Harstad, NMK Hålogaland, NMK Tromsø og NAF Lofoten.
Bakgrunnen for hvileåret er
at cupen ikke har innfridd til
forventningene som man hadde
ved oppstarten i 2003, sier både

A

lederen for NMK Harstad Kjell
Berg Johnsen og leder i NMK
Hålogaland Børge Rinaldo.
– Vi vil bruke dette hvileåret
på å skape en ny Arctic Polar
Cup, for å gjøre den mer interessant både for publikum, media og førere, sier Johnsen.

Dalende interesse
I de siste to årene har ikke interessen rundt cupen vært slik
man håpet på i utgangspunktet.
Målet var å skape en cup som
var samlende for motorsportmiljøet i regionen. Dette fungerte godt i begynnelsen, men
etter hvert ble interessen dalende blant førerne. Cupen
skapte heller ikke nyrekrutte-

Kretsmesterskap
i terrengløp
Ibestad IL står søndag som arrangør av årets kretsmesterskap i terrengløp.
Det er ensbetydende med at
ildsjel Yngve Lange og hans
medsammensvorne forventer
godt med påtrykk fra løpsvillige utøvere fra Storsteinnes til
Kvæfjord. – Per onsdag har vi
allerede fått inn 26 påmelding-

er. De skal løpe i en løypetrasé
som vil by på utfordringer. Det
opp til 6,3 kilometer lange løpet vil foregå på sti og gress, og
representerer derfor en betydelig forskjell fra de vanlige gateløpene, melder Lange foran
helgas terrengløp.

Yngve Lange

ringen og den publikumsinteressen man håpet på i starten.
De fire samarbeidende klubbene er heller ikke fremmed for
å invitere flere klubber med i
cupen.
– Jeg legger ikke skjul på at
noen klubber følte seg satt utenfor fordi de ikke var invitert med
i cupsamarbeidet. Å få flere
klubber med som cuparrangør,
vil derfor bety et bedre samhold, sier Johnsen.
Til tross for at cupen legges
på is i år, vil dette ikke gå ut over
antallet løp i årets sesong. Det
lir like mange som tidligere.
– Vi oppfordrer alle førerne til
å støtte opp om løpene som er
satt opp, sier Johnsen.

Samme antall løp
Sesongen starter som vanlig
med løp i Lofoten. Dette avvikles 26 - og 27 mai. Helga etter er
det NMK Hålogaland sitt jubileumsløp på Moan i Evenes som
går av stabelen. Bilsportshelga
starter allerede fredag med DDE
konsert på flystasjonen. Deretter blir det løp både lørdag og
søndag.
– Jeg kan melde om stor
interesse for denne helga, sier
Rinaldo.
Han forteller om at flere påmeldinger kom før invitasjonen
var gått ut.
I NMK Harstad ser de også
optimistisk på sesongen.
– Vi har en fin juniorstall og

flere førere som satser, sier
Johnsen.
De har sitt første løp 16.- og
17. juni oppe på Åsegarden.
På anleggssiden har det også
skjedd mye de siste par årene.
Den gamle grushålla på Åsegarden begynner nå å bli forvandlet til et topp motorsportsanlegg. På Moan i Evenes er det
bygget opp et helt nytt og topp
anlegg.
– I sum borger alt dette for
optimisme i sporten vår, sier
både Rinaldo og Johnsen.

Dette blir årets
bilsportssesong
Til tross for at Arctic Polar Cup ikke blir
gjennomført i år, blir det
likevel ikke noe færre billøp i regionen denne sesongen.
Her er terminlista:
26. - 27. mai:
Lofoten Motorsportsklubb
02. - 03. juni: NMK Hålogaland

16. - 17. juni: NMK Harstad
23. - 24. juni: NMK Tromsø
30.juni - 01. juli: NMK Bardu
07. - 08. juli: NMK Alta
04. - 05. august: NMK Lofoten
11. - 12. august: NMK Midt Troms
18. - 19. august: NMK Harstad
25. - 26. august: NMK Hålogaland
01. - 02. september: NMK Dyrøy
08. - 09. september: NMK Bardu
15. - 16. september: NMK Tromsø

