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Sport

Harstad Tidende mandag 17. august 2009

Fartsfest i Eve
Evenes:

Carl Fredrik Lyche
fra Harstad var en av
110 deltagere som
bidro til fart og spenning i det Nord-Norske mestermøtet i
helga.

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

rets største arrangement
for NMK Hålogaland gikk
av stabelen på Evenes
motorstadion i helga. Det ble
konkurrert i bilcross, rallycross
og crosskart.
Carl Fredrik Lyche er en av
mange som er bitt av basillen.
Han kjører i klassen rallycross
nasjonal.
– Motorsport er fullt av overraskelser. Det skjer alltid noe.
Man sier ofte at stafett er stafett,
men rallycross er virkelig rallycross, sier Lyche, som har kjørt
rallycross i to år og bilcross i tre
år før det.
– Dette er ikke en sport kun
for skitne mannfolk, men for
hele familien, sier Lyche.

Å

Fra Rana til Tana
Haakon Solaas, assisterende
løpsleder og sikkerhetsansvarlig,
forteller at det er lenge siden det
har vært så stor deltakelse på det
Nord-Norske mestermøtet.
– Det er minst 10-11 år siden
sist. I fjor var det for eksempel
90 biler. I tillegg er det også gledelig å konstatere at vi har deltagere fra Rana i sør til Tana i
nord.
Solaas er en sann veteran
innenfor lokal motorsport.
– Jeg var med å starte klubben i 1988 og har vært med på
alt av løp, både som fører og
funksjonær.
Han mener det er flere grunner til at folk velger å komme og
se full fart og brølende motorer.
– Motorsport er ekstremsport
og det er spennende. I tillegg
tror jeg vi har et godt rykte som
gjør at det er attraktivt å komme
hit.
Han håper økningen som har
vært fortsetter.
– Det er ennå plass til flere.

JEVNT:

Carl Fredrik Lyche, NMK Harstad, Stian Andreassen, NMK Harstad ligger etter Jimmy Rinaldo fra NMK Hålogaland i ett av heatene i klasse rallycross nasjonal. Forhåndsfavroitt Rinaldo fikk feil med bilen og havnet til slutt på 5.-plass. Foto: Rune Robertsen

Folksomt
Totalt var det i helga nærmere
700 tilskuere, ifølge Solaas.
– Det er vi tilfreds med i og
med at vi konkurrerte både med
Foldvikmarkedet og Amcartreffet i Harstad.
Solaas forteller om gode
tilbakemeldinger fra flere hold.
– Jurylederen fra Trondheim
som er på rundt 30 løp i året sa
at dette var noe av det beste arrangementet han hadde vært
på.
Nå tror Solaas på flere og
større oppgaver.
– I neste måned skal det avgjøres hvem som får NMrunder i crosskart til neste år.
Der håper jeg vi får en av rundene.

LIVSSTIL: – Kjøringen har for meg blitt som en livsstil, sier Carl Fredrik Lyche, her
i depoet med sin BMW.

Rallyfamilien
Pappa Tord Bergersen og
sønn Richard Bergersen
(15) er begge helfrelst på
bil og motor.
Rune Robertsen

Richard kjører i klassen bilcross
junior. Pappa Tord i suser av
gårde i rallycross nasjonal. Begge kjører for NMK Harstad.
Eldstemann Bergersen sier det
er mange grunner til at han har
valgt å bruke mye av fritiden sin
på å mekke på biler.
– Jeg kan ha med hele familien på dette. Miljøet er svært
godt. Både i klubben og klubbene i mellom. I tillegg får jeg
tilbringe mye tid med sønnene
mine med å skru på bilene i garasjen. Dessuten får jeg et utrolig adrenalinkick av å kjøre, sier
Bergersen som har gjort et aldri
så lite comeback foran denne
sesongen.
– Jeg la egentlig opp i 1994,
men når Richard ville begynne
måtte jeg hive meg rundt, gliser
han.
Richard Bergersen forteller
hvorfor han liker å bruke helgene på å kjøre bil veldig fort
– Så lenge jeg kan huske har
jeg alltid likt motorsport. Det er
artig å kjøre.
15-åringen tror han kommer
til å fortsette med kjøringen.

I DEPOET: Richard Bergersen, minstemann Theo Bergersen (2) og Tord Bergersen
mellom ett av heatene. – Theo er helt i 100 når vi er på løp, sier Tord Bergersen.
Foto: Rune Robertsen

– Når jeg får førerkortet skal
jeg opp i rallycrossklassen, sier
han målbevisst.
Tord Bergersen mener arrangørene skal ha mye av æren for
at så mange velger å dra på det
Nord-Norske mestermøtet.
– At det kommer såpass
mange hit, både av publikum og

kjørere er på grunn av det gode
arrangementet som er her.
For familien Bergersen er kjøringen blitt langt mer enn en
hobby.
– Det er nesten en livsstil,
nikker far og sønn Bergersen
enig.
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NEDFOR: Stein Nilsen og Ole Martin Linaker må konstatere at laget har tapt begge
kampene etter ferien. Nå er laget nærmere bunnen enn toppen av tabellen.
Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

(Orkla-Medkila 2-1): Medkila mistet ett poeng to
minutter før slutt etter en
markeringsglipp søndag.

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

Etter å ha spilt en svak kamp
klarte Medkila nesten å snike
med seg et poeng mot hjemmesterke Orkla. En sen dødballscoring to minutter før full tid ville
det annerledes.
– De får et frispark de ikke
skulle hatt på midtbanen. En
lang ball kommer inn mot mål,
og en av deres spillere kommer
høyest og stusser den inn. Det
skal ikke skje, sier Linaker irritert etter 1-2 mot Orkla.

– Må begynne å prestere
TETT: Kristian Knutsen (nr. 341), NAF Lofoten har såvidt tatt ledelsen foran Kai Ove Hansen (nr 309) fra NMK Rana. Cris Andreassen (nr. 329), NMK Harstad, Malin Johnsen (nr. 390), NMK Harstad og Krister Halonen (nr 349) fra MK Tana følger etter
i klassen Bilcross-junior.

Han innrømmer at laget tapte
fortjent.
– Vi skal ta et møte internt
mandag der vi går igjennom
kampen. Jeg vil ikke
Linaker er urolig for at laget
ikke lenger spiller god fotball.
– Det er bekymringsfullt.
Også det første målet burde
vært unngått, mener treneren.
– Ingrid Thorbjørnsen avklarerer en ball ut på 25 meter, og
en av deres spillere får ta den
ned og skyte forbi alle våre spillere. Unødvendig, konstaterer
Linaker.
Selv om Orkla kun har tapt en
kamp på hjemmebane mener
Linaker at Medkila burde hatt
kapasitet til å ta tre poeng.
– Vi må begynne å prestere.

– Vi presterer elendig, og det
var nok fortjent at de fikk alle tre
poengene.
Heide er i praksis i Harstad
fram til nyttår, og blir i klubben
ut sesongen.
– Etter det returnerer jeg til
Tromsø og blir neppe å pendle
noe til Harstad for å spille.
Nå håper midtbanespilleren
på at neste kamp kan snu den
dårlige trenden laget har kommet inn i.
– Alta er et lite hatoppgjør for
oss. Vi må heve oss betraktelig
dersom vi ska ha en mulighet
mot dem. Det er bare å brette
opp ermene.

FAKTA:
Orkla-Medkila 2-1 (0-0)
Orkdalsbanken kunstgress
Mål: 1-0 May Settemsdal (60),
1-1 Kristine Heide (80), 2-1 May
Settemsdal (88)
Ingen kort
Medkila: Ingrid Thorbjørnsen Marianne Linaker, Hanne Robak,
Tonje Rokstad, Line Anita Nermark - Kristine Heide, Tine Haslevang, Ida Hansen - Lise Linaker (Elisabeth Hansen fra 72.),
Kristin Dalen, Marita Holmen
Iversen (Mette Skau fra 76.)

BØRS:
Ingrid Thorbjørnsen
Marianne Linaker
Tonje Rokstad

Første mål

VINNERNE: Fra venstre: Damer Merete Rose Jakobsen, NMK Harstad. Rallycross inntil 2,4l Ole Martin Varmedal, NMK tromsø. Crosskart 250 Hans Einar Jensen, NMK Hålogaland. Crosskart 650 Rolf Tøllefsen, NMK Tromsø. Bilcross åpen klasse, Ulf
Kildal, NMK Hålogaland. Foran fra venstre, bilcross junior Jonas Dalseth Jakobsen, NMK Hålogaland. Foran til høyre; rallycross over 2,4l Kent Åge Øien Johnsen, NMK Harstad. Foto: Haakon Solaas.

Et lyspunkt var at Kristine Heide
gjorde sitt første mål for klubben.
– Jeg var plutselig alene med
målvakten og satte ballen i mål.
Om det var flaks eller dyktighet
er en annen sak, forklarer hun
enkelt.
Hun deler Linakers skuffelse
over tapet.

NETTKJENNING: Kristine Heide gjorde
sitt første mål etter 80 minutter av gårsdagens kamp. Det rakk ikke helt inn.
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