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Seieren glapp
Hele helga hadde Karlsen måttet se Jimmy foran seg i mål.
Harstadgutten var suveren i alle
heat, og sto med 40 poeng foran
finaleomgangen. Han slo alle
sønder og sammen og hadde
nesten sju sekunder raskere tid
enn nestemann. Det er et hav av
tid i rallycross.

HANS VIKTOR ØYE

ermed var det tromsømannen Terje Karlsen
som stakk av med seieren
i rallyklassen i Grushålla på Åsegarden.
– Jeg er bare glad at bilen er i orden, og unner Terje denne seieren, sier Jimmy.
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Gikk nesten rundt
Men der skal altså kjøres finale
og den er avgjørende. Etter å ha
ledet suverent fikk han altså
snurren. De fleste trodde det var
en førerfeil, men det var det
ikke.
– Styrestaget låste seg og det var
på nære nippet at jeg ikke gikk
rundt i svingen, sier Rinaldo.

Karlsen kom seg ikke forbi Jimmy før han hadde fått kontroll
over bilen. Men da hadde han
mistet såpass med fart at det
ikke var mulig å ta igjen det tapte, før løpet var over. Han tok
noe innpå, men det var for kort
til mål.
– Jeg hadde ikke en sjanse, sier
Jimmy.
Harstadgutten Stian Andreassen, fikk en fin tredjeplass,
mens Jam Helge Nilsen (NMK
Harstad) tok fjerdeplassen.

Svensk seier
I åpen klasse, bilcross var det
svensken Johannsen Nilsson
med sin Volvo Amazon, som
stakk av med seieren. Han har

en bil som går meget godt, og
det var klok kjøring som skaffet
han seieren foran Rainer Johansen (Svolvær). Svenske Jonas
Sundqvist kom på tredjeplass,
foran Kent Åge Øien Johnsen
(NMK Harstad).
I dameklassen vant, Bente Liland fra NMK Lofoten. Jone
Bruun (NMK Hålogaland) og
Torgunn Jakobsen (NMK Harstad) kom på de to neste plassene.
Etter løpet kom det inn hele 49
bud på bilene. Neander Jakobsen og Kent Åge Johnsen var
blant dem som mistet sine biler
denne gangen.
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Etter å ha vært suveren i hele helga,
glapp seieren for
Jimmy Rinaldo i finalen. Han fikk en snurr
i en sving da styringa
på bilen låste seg.

Terje Karlsen
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Dobbelt seier i
juniorklassen
Bjørn Erik Jørgensen og
Marion Pedersen sørget
for at det ble dobbelt harstadseier i juniorklassen.

DOBBELTSEIER: Bjørn Erik Jørgensen og Marion Pedersen, sørget for dobbeltseier i juniorklassen.

Marion Pedersen var muligens
hakket lykkeligere etter løpet,
enn Bjørn Erik Jørgensen. Hun
berget bilen sin, etter at det var

lagt inn fem bud på den etter løpet. ett av budene la hun inn
selv, og det var akkurat den lappen som jurymedlemmet trakk
opp av hatten i trekningen. Dermed kunne hun laste bilen på
sin egen henger å kjøre hjem.
Det spirer og gror i juniorstallene i hele distriktet. Mens denne klassen tidligere fullstendig
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TAPTE: Jimmy Rinaldo(sort bil), var suveren i hele helga, bortsett fra når det gjelder. I finalen. Da ble han slått av Terje Karlsen (rød bil).

var dominert av NMK Harstad,
blander flere klubber seg nå inn
i toppen. Det later til at det gror
godt både i NMK Hålogaland,
NMK Bardu og i Lofoten.

