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– Få fo
anlegg

Nye målvakter
Piteå:

I EM-keeper Ingrid Thorbjørnsens feriefravær er
det to nye bekjentskaper
som i dag vokter Medkilas mål.

1.- div. kvinner
Rune Robertsen
rro@ht.no - 476 09 926

1.-divisjonslaget er på treningsleir i Piteå, og skal i kveld i aksjon mot vertene.
Thorbjørnsens fravær gjør at
to nye fjes får muligheten.
– Christel Berglund fra Leknes er den ene vi har med, sier
lagleder Sveinung Karlsen.
Berglund har tatt overgang til
Medkila allerede før sesongen,

men har enda ikke spilt noe for
Harstad-laget.
Mari Gustavsen er den andre
keeperen som får muligheten til
å vise seg fram. Stokmarkneskeeperen bruker leiren til å vise
seg fram for trenerteamet.
– Vi tar en avgjørelse på keeperne i løpet av uka, sier Karlsen, som kan fortelle om flotte
forhold.
– Det blir to gode økter hver
dag under disse forholdene her
nede, sier laglederen om oppholdet.
PÅ FERIE: Ingrid Thorbjørnsen er ikke med på
Medkilas treningsleir i Piteå. Dette gjør at blant annet Marita Holmen Iversens lagvenninne fra Leknes, Christel Berglund
får muligheten.

Borkenes:

Torje Slettli sender
en krystallklar melding til Kvæfjord
kommune. Sportslig
anleggsutvikling i
kommunen må prioriteres nå!

Fotball
Ivar Hjelvik
et store fotballtalentet fra
Borkenes er ikke i tvil om
at det nå må skje saker og
ting i egen hjemkommune for at
tilbudet til idretten skal nå et
akseptabelt nivå.
– Det er på tide at de rette
vedkommende går fra fine ord
til handling med tanke på utvikling av idrettsanlegg. Planene
for prosjektet til å bygge fotballhall har vært ferdigstilte i lang
tid.
Kvæfjords
betydelige
idrettsmiljø fortjener at det nå
blir fortgang i arbeidet rundt
fotballhallen, påpeker den engasjerte Lillestrøm-spilleren.

D

E-FINALE: Mikael Rist Kildal på startstreken, der han vant og gikk videre. Kildal øverst i bildet.

Klarte finaleplassering
Elverum:

Daniel Lorentzen og Mikael Rist Kildal klarte
begge å komme til D-finale i landsfinalen for junior
i helga.

Bilcross
Rune Robertsen
rro@ht.no - 476 09 926

Det ble en dramatisk finalerunde for de to Harstad-førerne.
– I den andre svingen ut fra
start ble jeg påkjørt av en bil bak
meg, og fikk snurr. Dermed kom
jeg sist i feltet og måtte kjøre
meg opp igjen. Jeg lå da som andremann i feltet, og bilen foran
meg hadde motorproblemer, så
mulighetene til å gå videre var
svært gode, sier Lorentzen, som
endte på plassen foran Kildal.
Kildals bil ble torpedert to
ganger i løpet, og han fikk en
punktering som gjorde at han
ikke fullførte.
– Det var mye hard og stygg
kjøring i D-finalen, sier 18 år
gamle junioren.
Av 90 startende i helga kom
Lorentzen og Kildal på henholdvis 19- og 20 plass i landsfinalen.

Marginer
Kun den beste fra D-finale gikk

videre og Lorentzen mener at
det var små marginer som skilte
han fra en høyere plassering.
– I de første tre innledende
heatene kom jeg på 1-, 2-, og 3plass. Jeg var to poeng unna å
komme rett til B-finale, sier 16åringen, som i helga konkurrerte mot juniorer som var både to
og tre år eldre.
– Jeg slo han som kom på 2.
plass i en av de innledende heatene, sier Lorentzen..
Kildal presterte hakket svakere tidlig lørdag, men slo tilbake i det siste innledende heatet
der han vant, og kvalifiserte seg
dermed til en E-finale.
– Jeg fikk beste startspor og
kontrollerte bare inn til en D-finale, sier Kildal.

Godt fornøyde
Både Lorentzen og Kildal er totalt sett tilfredse med helgas
prestasjoner.
– Det er selvsagt surt når man
er så nære en høyere plassering,
men jeg skal være fornøyd med
innsatsen, hevder Lorentzen,
som representerer NMK Hålogaland.
Kildal, en av NMK Harstads
representanter, klarte det som
var helgas målsetning.
– Det gikk over all forventning. Jeg visste det kom til å bli

LEGGER SLAGPLAN: Team Lorentzen
legger slagplanen før D-finalen i helgas
landsfinale. Unn Dalseth,
Jonas Dalseth Jacobsen,Kato Myrseth,Odd- Gunnar Lorentzen rundt Daniel Lorentzen.

vanskelig, men dette var morsomt, sier Kildal.
Lorentzen fremhever også
den nye bilen som en avgjørende faktor for den høye plasseringen.
– Den hadde mye å si, forteller bilcrosskjøreren, som i løpet
av helga solgte bilen.
– Det kom inn en god del bud
på den så da slo jeg til, sier en
tilfreds Daniel Lorentzen.
Bjørn Erik Jørgensen fra
NMK Harstad kom på 47. plass i
landsfinalen.

Utdanningskompensasjon
Slettli, som akkurat nå er i svenske Uddevalla for å spille åpent
nordisk mesterskap for G16landslaget, har selv kommet
med et klart ønske ovenfor
Kvæfjord IL
– Jeg ønsker at utdanningskompensasjonen som idrettslaget fikk fra Lillestrøm i sin helhet skal investeres i den kommende treningshallen, sier venstrebacken.

Kvæfjord IL har enstemmig
Etter hva HT erfarer resulterer
dette i et tilskudd til idrettshallen pålydende 40.000 kroner.
– Vi har potensial til å inneha
et kjempeflott idrettsanlegg i
Kvæfjord. Men anleggene må
vedlikeholdes og videreutvikles
Derfor er det skuffende å se at
planer bare blir liggende, og at
lite blir gjort for å realisere treningshallen, sier landslagsspilleren.

Frigjør treningskapasitet
Slettli er overhodet ikke i tvil om
at en kommende treningshall
vil være en nødvendighet slik situasjonen er i bygda.
– Det kommer opp en rekke
talenter på fotballsida i bygda
som trenger gode fasiliteter for
å utvikle seg videre. På samme
tid har også resten av idrettsmiljøet i Kvæfjord godt av å slippe
konkurransen fra fotballen om
de beste treningstidene i Kvæfjordhallen, mener Slettli.
Han mener også det er på
høy tid å få noe gjort med kunstgressdekket i Kvæfjord, som er
slitent etter 15 års aktiv bruk.
– For de mange talentene
som har banen som tilholdssted
på fritida, merker de godt at
krøllgresset er slitent. Selv kjente jeg også belastningen på
knærne i de periodene jeg bodde på kunstgresset, forklarer
Slettli.
ihj@ht.no - 476 09 932

Støtter Slettli
– Torje Slettli har
bred støtte for sitt
syn på anleggsutvikling i Kvæfjord IL.
Det påpeker lederen for Kvæfjord ILs fotballgruppe, Kurt
Henning Myhre.
– Vi ønsker oss innpass i
kommunens reguleringsplan.
Det er en nødvendighet siden
hallen ligger på kommunal
eiendom. Her håper idrettslaget
på en avklaring i løpet av høsten, sier Myhre.
Han understreker også at det
lokale idrettslaget må samarbei-

de med kommunen om tre store anleggspolitiske løft.
– Vi må bygge treningshall,
fornye toppdekket på kunstgresset og skifte hallgulv i Kvæfjordhallen. Dette er tunge økonomiske løft som er nødt til å
gjennomføres i løpet av få år.
Også leder i Kvæfjord IL, Frode Wulff Iversen bekrefter også
at behovet for anleggsutvikling
er overhengende.
– Min personlige mening er
at framdriften fra kommunens
side bør skje raskere. Behovet
for en ny treningshall er skrikende, påpeker Wulff Iversen.

