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d-gutt til VM
Skånland:

Ønsker
Johansen
tilbake
Skånland-trener Dag Jø-

Olsen mener at 29-åringen har
en framtid på trenersida i klubben.
– Tony har sterke personlige
egenskaper som gjør han veldig
ønsket i moderklubben. Han
har en topp innstilling til det
han driver med, og er samtidig
utrolig pålitelig. Derfor er det
ingen hemmelighet at vi gjerne
kunne tenke oss Johansen som
trener for vår spillergruppe i
Tromsø, sier Olsen.
Han presiserer også at de ikke ønsker å presse spilleren i
Skarp. Likevel ønsker de å informere spilleren om at han har et
stående tilbud i SOIF som bør
vurderes for framtida.
– De sterke personlige egenskapene har gjort han til en spiller som per i dag holder 2.-divisjonsnivå som spiller. Som type
er han også attraktiv å ha i en
trenerrolle, mener Olsen.

ohansen(t.h.) skal spille for Sapmi i årets Viva World Cup neste uke.

Dyrøy:

Bilcrosstalentet Jonas
Dalseth Jacobsen tok sin
tredje strake seier under
helgens bilcrosstevne i
Dyrøy.
Hans Viktor Øye
hvo@ht.no 905 87 776

Unggutten fra Harstad og NMK
Hålogaland har dermed vunnet
samtlige løp han har stilt opp i.
Klubbkameraten Daniel Midling kom på tredjeplass i juniorklassen. Martin Rist Angelsen
fra NMK Lofoten kom på andreplass. Malin Ø. Johansen og
Glenn Johansen (begge fra
NMK Harstad) kom på henholdsvis sjette og niendeplass i
juniorklassen.
Men det var ikke bare førerne
i juniorklassen som gjorde det
bra. Merete Rose Jakobsen
(NMK Harstad) vant dameklas-

sen, med Veronika Pettersen
(NMK Midt-Troms) på andreplass. Vibeke Rist Angelsen
(NMK Lofoten) havnet på bronseplass. Man må forøvrig langt
ned på listene for å finne neste
harstadfører i dameklassen.
Ann Terese Jensen (NMK Harstad) kjørte over målstreken
med sin Escort på 10. plass,
mens klubbvenninnen Kristina
Berg besatte plassen bak.
I bilcross åpen klasse er det
ingen overraskelse at Viktor
Sogge Pedersen (NMK Harstad)
kom på andreplass. Han ligger
helt i toppen i stort sett hvert
eneste løp, og det er bare et tidsspørsmål før det går helt til
topps. Denne gangen ble Leif
Gunnar Dalseth (NMK MidtTroms) litt for kvass for Sogge
Pedersen. NMK Midt-Troms
gjorde det bra og de bør være
fornøyd når Arild Rognli rattet
kadetten sin til en tredjeplass.

Suksess i KM

FAKTA:
• Viva World Cup arrangeres av NF-Board (Non FIFA-board) som er et fotballforbund etablert for nasjonale lag som ikke er medlemmer av FIFA.
• Den første utgaven av turneringen ble arrangert i 2006. Denne gang går
den av stabelen i italienske Milano, fra 22.-27. juni.
• Seks lag deltar i årets turnering: Gozo, Kurdistan, Oksitania, Padania (arrangør), Provence og Sapmi.
• Sapmi van tureringen i 2007. Med Tom Høgli og Are Johannesen på laget,
sørget Samelandslaget for å ta en knusende overlegen seier på et lag som
for øvrig hadde Ivar Morten Normark med seg på sidelinja som trener. I
2008 ble Sapmi nummer tre, den gangen uten de helt store profilene.

Evenes:

Kretsmesterskapet i bueskyting gikk av stabelen
på Moan i helgen.
Jørn Henriksen Skjærpe

Dag Jøran Olsen
REKRUTTER:
Disse lokale
sykkelrekruttene i
alderen 11-14 år
var noen av de
som deltok i lørdagens Harstadritt I tillegg var
det konkurrenter
fra blant annet
Tromsø og Narvik.. Fra venstre:
Sindre Solli
Johnsen, Ansgar
Arntsen, Runa
Hovland, Torgeir
Hovland, Helle
Jørgensen, Martha Tilrum,
Adrian Øwre,
Nikolai Øwre
Ryvoll, Isak
Helmersen,
Sindre Winther
Torbergsen

Tredje strake

LANDSMØTET i den norske
turistforening (DNT) gikk av
stabelen for litt over en uke siden, melder foreningens hjemmesider. Kristin Krohn Devold
er generalsekretær i styret som
nå består av 13 personer, deriblant Harstad Turlags Berit Vik.

FK LOFOTEN-KAPTEIN
Espen Bendiksen avfeier at det
eksisterer en intern uro innad i
klubben. – Vi er gode kompiser,
og det er ingen intern uro i spillergruppa. Men vi er skuffet over
spillet vårt og resultatene vi har
prestert. Dette har selvsagt ført
til svingninger i humøret, poengterer han i Lofotposten.

Tinden Bueskytterklubb arrangerte mesterskapet, med et godt
resultat.
– Arrangementet var bra,
som alltid. Tinden er dyktige arrangører. I tillegg til selve bueskytingen får man en god sosial
opplevelse, beretter Thor Aasheim. Harstad BS-skytteren
vant klasse R2 i grenen 3D-jakt,
og var naturlig nok tilfreds.
– Jeg hadde en bra dag, og er
kjempefornøyd med seieren.
Selv om jeg kanskje var en av favorittene, hadde jeg ikke forventet å vinne, sier han.
Øvelsen 3D-jakt går for øvrig
ut på å følge en løype der en skal
treffe kopier av 24 dyr, og får poeng ut i fra dette.
– Det er en litt utfordrende
øvelse, i og med at man selv må
bedømme avstanden til målene, konkluderer Aasheim.
Sissel Drange i arrangørklubben Tinden var også glad for sine prestasjoner - seier i klassen
damer senior tradisjonell bue,

SUKSESSKYTING: Tinden BKs Sissel
Drange skjøt seg til seier i både damer
senior og damer lag med tradisjonell
bue. Arkivfoto.

samt ny norsk rekord i tradisjonell lagskyting for damer med
1691 poeng.
– Spesielt var rekorden i lagskyting for Tinden gledelig. Jeg,
Sissel Storelv og Anita Olsen slo
den gamle rekorden ned i støvlene, poengterer hun muntert.
Det eneste som la en demper
på kretsmesterskapet var den
vanskelige vinden.
– Jeg var til tider ganske nervøs på grunn av de mange vindkulene som kom. Men det gikk
bedre etter hvert, og alt i alt er
jeg storfornøyd, slutter Drange.
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Ivar Hjelvik

PALLEN: Jonas Dalseth Jacobsen (til høyre) og Daniel Midling kom på henholdsvis
første- og tredjeplass i juniorklassen under bilcrosstevnet på Dyrøy i helga.
Foto: Hans V. Øye
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ran Olsen håper Tony
Molund Johansen en
gang vender tilbake til
Skånland OIF.

