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Harstad:

For første gang skal
deltakere i et lokalt
motorsportsstevne
kjøre for penger.

Motorsport
Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861

allycross, bilcross og crosskart skal bli enda mer attraktivt, og et middel er å
legge penger i premiepotten.
Sponsorstøtte gjør det mulig
for NMK Harstad å dele ut
30.000 kroner i løpet av helgens
kjøring i Harstad Motorsportsenter.

R

Umiddelbar effekt
– Vi tror denne type premier
gjør sporten mer interessant,
samt at vi lettere trekker til oss
deltakere fra klubber som ellers
nøler på grunn av reiseavstand.
Faktisk fikk vi umiddelbart påmelding fra Mo i Rana da vi
gjorde kjent at det blir pengepremier, sier leder Jan Helge
Nilssen i NMK Harstad.
72 førere var påmeldt torsdag
ettermiddag. 18 førere vil vinne
penger. Det kommer deltakere
fra Tana i nord til Mo i Rana i
sør. Flere kan komme fram til

FORNØYD: Klubbleder Jan Helge Nilssen er tilfreds med forbedringene av motorsportsanlegget på Åsegarden foran helgens
kjøring. Nyasfaltert velodromsving skal gi mer action og større fart enn noen gang, tror Nilssen. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

første start på helgens motorfest
i Åsegarden, der også Midlings
Pokalløp avvikles.
Pengepremier er uvanlig i
nordnorsk motorsport. Bare i
Lofoten har det vært lignende i
sommer. Da med 10.000 kroner
i potten.
– Forhåpentlig kan vi lokke
med penger også senere. Vi er i
så måte prisgitt våre samarbeidspartnere, sier Nilssen.

Forbedret bane
NMK Harstad har tatt grep foran sesongens andre runde på
Åsegarden. Banen er preparert
med 300 tonn grus. To av svingene har nylagt asfalt i full bredde i stedet for bare i innersporet.
– Dermed innbyr det til større
fart og enda mer action, sier
Nilssen.
For publikum blir det dessuten flere nærmøter med bilene.

– Vi lager et nytt alternativspor, som går nærmere publikum. Det er ulike alternativspor
for bilcross og rallycross, forteller klubblederen.
Det ligger an til folkefest i
Åsegarden. Publikum skal få ta
del i arrangementet. Man kan få
kjøre gokart lørdag ettermiddag, eventuelt beskue motorsportssenteret og Harstad sett
ovenfra i helikopter.

Ingen Europaliga for Høgli
Tromsø:

(Tromsø – Atletico Bilbao
1-1): Tom Høgli og Tromsø klarte ikke ta seg videre til gruppespillet i Europaligaen.

Fotball
Stian Storhaug

Tromsø måtte vinne etter å ha
tapt det første oppgjøret 2-3 for
en uke siden. Derfor var det et

HT | retter
Det nye kunstgresset i Hålogalandshallen skal få helt ny sand,
fastslår hallmester Cato Hardersen. Det er ikke riktig at den
gamle sanden skal legges
nederst i kunstgresset, slik man
kunne oppfatte en artikkel i
gårsdagens avis. Hardersen
opplyser at sanden skal gå til
løkkebanene som har fått deler
av det gamle kunstgresset, samt
til sandvolleyballbanen.

skuffet Tromsø-publikum som
måtte forlate Alfheim uten noe
Europaliga-eventyr etter 1-1
torsdag kveld.
Skånlendingen Tom Høgli
spilte en meget god kamp på
Tromsøs høyreback, men det
holdt ikke. Atletico Bilbao fikk et
noe billig straffespark som de
scoret på. Ellers skapte ikke
spanjolene noe foran Tromsømålet. Sigurd Rushfeldt scoret
Tromsøs mål, men det holdt ik-

Målrik kamp
De fleste tipper på en
målrik kamp mellom Harstad og Mjølner.
3-2 og 2-3 går igjen blant de 50talls som så langt har sendt inn
sitt tips til kampen på lørdag.
Men også 7-2 og 9-0 er blant resultatene som er sendt inn til
2242 med kodeord httips.
På www.ht.no han du se tipsene, i tillegg til video av HILsangen som ble sunget av laget
som rykket opp høsten 1996.

ke. Atletico vant 4-3 sammenlagt, og er nå klare for gruppespillet i Europaligaen.
På overtid presterte også
Tromsø-keeper Sead Ramovic å
bli utvist, da han dyttet til en
Bilbao-spiller som uthalte tiden
ved et bytte. Dermed gjorde den
franske dommeren seg enda
mer upopulær blant Alfheimpublikummet.

ÅSEN RUNDT går av stabelen for 24.- gang søndag. I fjor
deltok det 136 deltakere totalt i
samtlige klasser i løpet som arrangeres av IL Santor. – Vi håper på 150 deltakere i år, sier
Arne Limberg, primus motor for
arrangementet. Løypen er seks
kilometer lang og har en høydeforskjell på 200 meter, opplyser
Limberg. Løypa går hovedsaklig
gjennom skogsterreng og grusvei. – Vi håper å få flest mulig
med i konkurranseklassen.

Harstad:

HIL og Medkila gir innspill
til organisasjonsmodellen
i Harstad Basketballklubb.

Basketballigaen
Øyvind Askevold Kaarbø

Det ligger an til å bli to avdelinger under styret i Harstad
Basketballklubb. Den ene blir
for elitelaget, mens den andre
er breddeavdeling med barn og
ungdom.
– Fotballklubbene har en organisasjon som er lik den vi ser
for oss. Vi trenger ikke finne
opp kruttet på nytt, og er glade
for at HIL og Medkila har gitt
oss nyttige innspill og gode råd.
Samtidig har vi kunne serve
fotballklubbene med siste oppdateringer på vedtekter og formaliteter innen idrettsbevegelsen. På dette området har vi
hatt et nært og godt samarbeid
med Troms Idrettskrets, sier
styreleder Svein Kjetil Finstad i
Harstad Basketballklubb.
Fram til årsmøtet i basketballklubben 2. september trekkes det opp retningslinjer for
fullmakter, og hvordan ansvar
skal fordeles mellom hovedstyret og underavdelingene.
– Styret må ha kontroll fordi
det står juridisk ansvarlig. Det
skal ha fullmakter i forhold til
budsjett og regnskapsoppfølging, strategivalg, samt formelt
godkjenne avtaler med spillere,
trenere og sponsorer. Samtidig
må det ikke være slik at styret
overprøver underavdelinger
hele tiden, sier Finstad.

HUSK
Slaget om
Hålogaland!

HIL
vs
MJØLNER
lørdag kl. 16
på stadion

HARSTAD - MJØLNER
Tipp resultatet.
Kanskje blir
du millionær.
Send httips (resultat) til
2242 og vær med i trekningen av 35 Flax-lodd.
Kr 5 per melding. Send inn tipset
før kampstart lørdag kl 1600.
Vinnerne blir kontaktet.

Thomas Hoff fra
Mjølner og Jim
Johansen fra
Harstad i duell i
tilsvarende
oppgjør
i 2008.
Da vant
HIL 8 - 1.
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