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Barrierer
må brytes
Medkila planlegger å gjøre noe de aldri før har fått
til i Kristiansand

1.-divisjon fotball
Øyvind Askevold Kaarbø

To ganger tidligere har Medkila
møtt Donn i Kristiansand. Resultatene fra disse oppgjørene
viser at Medkila har til gode å ta
poeng, og har til gode å score i
tilsvarende oppgjør.
Donn har vunnet begge 1-0.
Serielederen er favoritt foran
søndagens oppgjør.
– All statistikk er til for å bryte, og vi ønsker å bryte barrierer
i helga, sier Medkila-trener OleMartin Linaker.
Donn har tre seirer av tre mulige på hjemmebane. Linaker
skremmes ikke. Han mener
Medkila har en god sjanse.
– Vi har gode rapporten på
Donn og vet hvordan laget spiller. Med unntak av glippen mot
Grand, der situasjonen var spesiell da to av de fire i forsvar
måtte ut, har vi vært bunnsolide
defensivt. Vi vil få muligheter til
å score, og utfordringen er å ta
vare på disse, sier han.
– Jeg legger opp en strategi
for å vinne kampen, og mener
faktisk det er lite å få ett poeng,
sier en offensiv trener.
To dager senere møter Medkila elitelaget Kolbotn i cupen
på hjemmebane. Treneren tror
ikke storkampen i norgesmesterskapet vil forstyrre morgendagens seriespill.
– Vi har ikke begynt å snakke
om den kampen ennå.

FØR KAMPSTART:
• Medkila spiller bortekamp mot
Donn i 1.-divisjon søndag.
• Tilsvarende oppgjør tidligere har
begge gitt seier 1-0 til Donn. Medkila har derimot slått Donn 2-0 og
3-0 i hjemmekamper.
• Angriper Kristin Dalen står over
søndag.
• Medkila stiller følgende lag: Ingrid S. Thorbjørnsen - Marianne
Linaker, Tonje Rokstad, Ida Fjordbakk, Line Anita Nermark - Tine
Haslevang, Elisabeth Hansen, Ida
Hansen - Kristin Edvardsen, Lise
Linaker, Marita Holmen Iversen

STEIN MAGNE ELISEUSSEN
(20) og Thomas Frøysnes (16) er
friidrettsutøvere å se opp for inneværende sesong, mener IK Hindleder Tor Charles Holmgren.
– Stein Magne har allerede kastet
48,48 meter denne sesongen og
jeg har tro på at vi får se kast over
50 meter fra Stein Magne denne
sesongen. Mitt håp er at Thomas
fort kan kvalifisere seg til årets
ungdomsmesterskap i spyd om
han fortsetter med den oppløftende kastingen, sier Holmgren.
IK Hind konkurrerer i helgen på
Pioner stadion i Finnfjordbotn.

Klart for fartsfest
Evenes:

forrige helg ble kåret til Norges største bilsportstalent.
Det skjedde på Elverum
under Junior challenge 09. Siden han er førsteårsjunior blir
det nå første gang publikum
kan se han i løp. I fjor kjørte
han kun oppvisning. For 14
dager siden vant han suverent debutløpet i Lofoten.
Dette blir altså hans debut i
løp på hjemmebane.
Det er flere godbiter på
gang. I bilcross kan vi nevne

Med nypreparert bane
og i underkant av 70 påmeldte deltakere, er alt
klart for en spennende
fartsfest på Evenes motorstadion.
Hans Viktor Øye

Lørdag og søndag blir det anledning å stifte nærmere bekjentskap med supertalentet
Jonas Dalseth Jacobsen, som

se hva Carl Fredrik Lycke får
til med sin BMW.
I dameklassen stiller harstadjentene Merethe R. Jakobsen og Linn Jakobsen til
start. Spørsmålet er om de
klarer å hevde seg mot sterke
konkurrenter fra både Lofoten og Bardu.
Når vi også har fortalt at
dette er et kvalifiseringsløp
for landsfinalen for junior,
skulle det altså være duket for
mye moro for bilfolket i helga.

– Får det tøft
Harstad:

Mange frafall gjør at
HIL-spiss Erol Mercanoglu tror tidligere
lagkamerater i Grovfjord kommer til å slite i dag.

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

ercanoglu tok overgang
fra oransjetrøyene i
Skånland
kommune
HIL før sesongen. Med fullt lag
viste Grovfjord solide takter
mot nettopp HIL i cupen før sesongstart der de tapte etter ekstraomganger. I dag mangler
sannsynligvis over halve laget
mot serielederen.
– Med så mange spillere borte kommer Grovfjord til å slite
mot oss, sier Mercanoglu, som
likevel ikke vil si at kampen blir
en enkel gjennomkjøring.
– Grovfjord har flere gode
spillere, og ingen kamp i Hålogalandsserien er enkel. Dette
blir ingen walkover, mener

M

spissen, som så langt
denne sesongen har
notert seg for to mål i
serien for HIL.

Mulig taktikkeri
Roar Christensen og
Jonny Hanssen er uaktuelle for bortelaget.
Førstnevnte på grunn
av skade. Det tar Mercanoglu med en liten
klype salt.
– Det kan godt
hende det er litt taktikkeri i bildet. Jeg tror
Roar fort kan komme
til å spille, sier angrepsspilleren, som
fremhever viktigheten
av nettopp ChristenTidligere oransjetrøye Erol Mercanoglu tror ikke Grovfjord rykker ned selv
sen.
MÅLTYV:
om de har slitt i sesonginnledningen.
– For Grovfjord er
Foto: Øyvind Askevold Kaarbø
han en nøkkelspiller
med som ballfordeler.
Grovfjord har skuffet vold- skje ikke fullt så bra til med de Frank Balteskard og Magnus
Nikolaisen er det ikke enkelt å
somt i sesonginnledningen og utenfor, mener Mercanoglu.
ta plass blant de tre på topp.
ligger tredje sist med fire stus– Etter å ha vært ute en stund
selige poeng. Mercanoglu tror – Tilbake i form
Mercanoglu slet i sesonginn- er det ikke bare å komme inn på
han har forklaringen.
– De har slitt med uttelling- ledningen med ettervirkninger a-laget igjen. Det motiverer
meg bare ekstra på trening, sier
en, og ikke vært god nok i det av en lengre sykdomsperiode.
– Nå er jeg i form igjen, vars- spissen, som ikke vil love mål
defensive. Laget er også for
mot gamle lagkamerater.
ujevnt trent. De som bor i ler han.
Med konkurrenter som Jo– Kanskje, vi får se. Jeg er i
Tromsø har nok en brukbar treningsgruppe, men det står kan- stein Kajander, Jim Johansen, godt slag.

Har bestilt MR-undersøkelse
Skånland:

Roar Christensen sier at
han ikke reiser seg til
helgens kamp, og at skaden kan være alvorlig.
Øyvind Askevold Kaarbø

Grovfjords spillende trener
kommer til Harstad for å ta del i
lørdagens kamp mot HIL, men
ikke som spiller.
– Jeg har nesten ikke rørt meg
etter at jeg ble sparket ned i
kampen for tre uker siden. Det
er ikke på noen måte et taktisk

utspill at vi mangler en rekke
sentrale spillere inkludert meg
selv, sier Christensen til Erol
Mercanoglus antydninger.
I går var han til kontroll hos
kiropraktor. Skaden i venstrefoten er vanskelig å fastslå omganget av. Derfor har veteranen
bestilt MR-undersøkelse.
– I verste fall kan jeg være ute
i lang tid framover. Det er nesten 100 prosent sikkert at jeg ikke har et brudd i foten. Noe kan
derimot være slitt eller kraftig
forstrukket. MR-undersøkelsen

Bli med på

KARUSELLEN
2009

påmeldte navn som Gunnar
Anker Olsen, Viktor Sogge Pedersen, Neander Jakobsen og
Mikael Rist Kildal. Dette er førere som vet å kjøre på marginene og som skaper stor
underholdning.
Når det gjelder rallycross
nasjonal er det også skarpskodde førere med. Stian Andreassen må man bestandig
regne med. Kent Åge Øyen
Johnsen er heller ikke å kimse
av. Det blir også interessant å

vil avklare dette, sier Christensen, som får behandling blant
annet med akupunktur.
Christensen mener Grovfjord mønstrer en god startellever trass i mangelen av hele sju
spillere.
– Vi får legge forsvarsfireren
på linje med straffemerket og
midtbanen på 16-meterstreken, fleiper han om hvordan
Grovfjord skal ta poeng.
– Vi skal gjøre vårt beste for å
gi HIL en real kamp. Det er synd
at vi mangler så mange spillere.

Pannekakaløpet

på Borkenes lørdag 6. juni
Gateløp for junior/senior/veteran alle klasser.
Trim og funksjonshemmede m/u tid. Labb og Line barneløp 500 m 0-12 år.
www.kvafjord-friidrett.no

SKADD: Roar Christensen tok telling i
kampen mot SOIF 16. mai.

Nettopp slike kamper er de
man liker best, sier han om møtet med den antatte seriefavoritten i manges øyne.

