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«Han skulle bare prøve bilcross.
Da kvaliﬁserte Eirik (17) seg for
den nasjonale landsﬁnalen.»
Harstad:

Han satt bak rattet i
en bilcross-bil for
første gang denne
helga. Likevel dundret Eirik Finnjord
(17) inn til fjerdeplass i helgas løp.
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ette skulle i utgangspunktet være en morsom
gimmick for elevene i
VG2 kjøretøy på Stangnes
videregående skole. Etter at de
hadde lagt all sin iver i å bygge
to bilcross-biler det siste skoleåret, skulle to av elevene få en
bonus før sommerferien. De
skulle være deltakere i bilcrossklassen under løpsarrangementet i Harstad Motorsportsenter.
– Dette skulle være en liten
ekstra oppmerksomhet for to av
klassens elever som en avslutning på årets bilcross-prosjekt.
Prosessen ble avgjort ved rettferdig loddtrekning. Ingen hadde forventet at noen av dem
hadde noe å gjøre i øverste det
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av resultatlista, sier en overrasket faglærer, Ole Svenning.

Respektløs
Lars Pedersen og Eirik Finnjord
ble klassens heldige utvalgte.
De ﬁkk muligheten til å i utgangspunktet få en unik kjøreopplevelse ved å ta klassens to
stoltheter til løpsbanen.
– Jeg må medgi at det har
vært noen søvnløse netter i forkant av stevnet. Samtidig er jeg
veldig klar for oppgaven, påpekte en konsentrert bilcrosssjåfør like før start.
17-åringen viste at han virkelig var klar for oppgaven i løpsbanen. Til tross for tydelige debut-nerver i forkant av løpet,
slapp de taket ved start.
– Jeg ga bare flatt jern hele
veien, forklarer Finjord, som
ble nummer to i første heat
med sin Mazda 323.
Men den oppsiktsvekkende
kjøringen stoppet ikke der. I heat etter heat fortsatte Finjord å
vise kjøreferdigheter som fikk
tilskuerne til å heve øyenbrynene. Da det var dags for a-ﬁnalen
var Finjord selvskreven på
startstreken. Der endte han på
fjerdeplass.

– Sensasjonelt
Den erfarne rallycrossføreren,

Carl Frederik Lyche, karakteriserer helgas store hendelse i
motorsportssenteret som direkte oppsiktsvekkende.
– En fjerdeplass betyr at Finjord er kvalifisert til landsfinalen på Hønefoss senere i år.
Finner han seg en ny bil til da
kan han med andre ord stille

opp mot landets beste juniorer.
Til å være helt fersk i idretten er
dette en unik prestasjon. Forventningene på forhåndvar
bare at de skulle få fullføre løpet, sier Lyche.
– Et helt sjukt adrenalinrush,
og en fantastisk opplevelse, sa

unggutten etter sitt første bilcross-løp noensinne.
Helgas andre debutant, Lars
Pedersen, fulgte også opp med
en sterk prestasjon i helga. På
tross av problemer med forgasseren på sin Ford, kjørte han
inn til tolvteplass av til sammen
17 deltakere.

Historisk futsalsamling i nord
Tromsø:

Spillere som Erol Mercanoglu og Stian Johnsen er tatt ut til regional
futsalsamling i NordNorge.
Jørn Henriksen Skjærpe

Landslagsledelsen har tatt ut
spillere til en regional samling
i Tromsø 15. november i år.
Dette blir den første regionale
futsalsamlingen i Nord-Norge
noen sinne. Harstad IL-spiss
Erol Mercanoglu får selskap
av Mjølners Stian Johnsen,

Grovfjord-spillerne Kenneth
Helberg og Raymond Johnsen, samt eks-Grovfjordtrener
Runar Danielsen.
– Det er selvfølgelig morsomt å bli tatt ut. Jeg hadde en
viss anelse om at sjansen var
til stede, men likevel er det artig, kommenterer Mercanoglu. Han tror imidlertid ikke
på at han blir tatt ut til det nasjonale landslaget etter samlingen.
– Nei, det er nok for mange
gode futsalspillere sørpå til at
det kan bli en realitet. Men det

er jo lov å håpe, poengterer
han.
Mercanoglu, som er tatt ut
igjennom sitt gode spill i fotballaget Nordpolen, håper på
en bra og tøff samling.
– Vi har en god tropp med
sterke navn, så jeg er veldig
positiv til samlingen. Ambisjonen for meg personlig blir å
spille flest mulig kamper, og
forhåpentlig gjøre en bra ﬁgur
på banen, konkluderer han.
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Eirik Finjord (17) (foran t.v.) sørget for en uventet prestasjon da han kjørte inn til en sterk fjerdeplass i bilcross-klassen. – Helt utrolig påpekte Finjord. Her sammen med klassens andre bilcrossdebutant, Lars Pedersen. I andre rad står de andre frammøtte elevene på VG2 kjøretøy. Fra venstre: Marius Hofsøy,Therese Aas,Robin Baumann,Haakon Mikalsen,Kristoffer Nilsen,Arne
Nilsen,Lars Andre Madsen, Odin Rødland. I tredje rad fra venstre: Mikal Olsen, Rune Sørensen og Ole Svenning. Foto: Ivar Hjelvik
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