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THRILLER: Det var en skikkelig thriller da Viktor Sogge (nærmest) og HØYE SVEV: Motorsyklene fikk mye luft under hjulene i Grushålla.
Gunnar Anker Olsen knivet som aller verst i finalen i åpen klasse. Her Foto: Tobjørn Loholt
er det ikke mange millimeterne før Sogge hekter seg fast i autovernet.
Foto: Hans Viktor Øye.

DUELL: Det ble tett i sivngene. Her er det Petter Chruickshank fra
NMK Tromsø mot Jan Helge Nilssen i NMK Harstad.
Foto: Torbjørn Loholt

Konkurrentene

så rødt

JUNIORER: Den talentfulle lofotjunioren Martin Rist Angelsen vant sin klasse i motorcross. Chris R. Andreassen fikk sølv og Kristian Jensen kom på bronseplass
Foto: Hans Viktor Øye.

Harstad:

Finalistene i rallycrossfinalene måtte
finne seg i å stirre
i baklyktene til seierherrene, Jimmy
Rinaldo og Jan
Helge Nilssen.

Motorsport
Hans Viktor Øye
hvo@ht.no 905 87 776

e to harstadværingene
levnet ingen tvil om hvem
som var best i sin klasse.
Toeren i den tyngste klassen, biler over 2,4 liter, Geir Solbakk fra
Lofoten sa det slik.
– Jeg måtte bare finne meg i
at Jan Helge dro fra meg i dag.
Argeste konkurrenten til Rinaldo, Ole Martin Varmedal fra
Tromsø, var også imponert over
sin overmann.
– Det er ingen skam å tape for
Jimmy, slo han fast.

D

Rinaldo, den raskeste
I de innledende heatene kjører
de to rallyklassene sammen.
Her viser tallenes klare tale at
det er Rinaldo som kjørte raskest av alle. I finaleheatet kjørte
han 11,11 sekunder raskere enn
Nilssen. Han slo Varmedal med
4,38 sekund i finalen.
Til tross for dette var det
spenning i depotet om Rinaldo i
det hele tatt ville komme til finalen. Årsaken til dette var en
knekt stikkaksling i andre heatet
dagen før. Havariet førte til at
Rinaldo kun fikk kjørt ett heat
lørdag. Søndag måtte han kjøre
som en villmann, dersom det
skulle holde til finaleplass. Men
det holdt.
Finalen ble stort sett lik de
innledende heatene. Varmedal
holdt kontakt de to første rundene, men så ble avstanden
større og større.
– Endelig klarte jeg å slå Ole

MÅL:

Jimmy Rinaldo sikrer seg 5.000 kroner i premiepenger for seieren i Harstad Motorsport Senter søndag.
Foto: Hans Viktor Øye.

Martin, utbrøt Rinaldo etter finalen.
Nilssen er ikke fornøyd med
bilen.
– Den skal gå raskere enn det
den gjør, men dette må jeg bruke vinteren på å finne ut av, slår
han fast.

En skikkelig thriller
I åpen klasse ble det en forrykende finale. De to som sørget
for underholdningen var harstadguttene Viktor Sogge og
Gunnar Anker Olsen.
– Dette er den heftigste finalen jeg har opplevd. Ingen ville
gi seg og det ble ikke gitt en centimeter ved dørene her. Nå er
jeg svett og sliten, sier Sogge etter finalen.
Men da visste han ikke at Olsen var blitt diskvalifisert etter

aktiv kjøring i gul sone. Han
endte dermed ubønnhørlig på
en femteplass.
– Slik er det bare, sier Olsen
etter at det ble kjent.
Det ble altså et rotterace fra
start til mål mellom de to. Bobla
til Sogge viste seg imidlertid å
være hakket kvassere enn Olsens kadett. Ved målpassering
var det omlag tre billengder i
Sogges favør mellom dem. Her
ble Hans Ove Jensen (NMK Harstad) nummer to og Ørjan Pettersen (NMK Midt-Troms) tok
tredjeplassen.
I dameklassen var det lofotjenta Beate Pettersen som vant,
mens Merete Rose Jakobsen
(NMK Harstad) kom på andreplass. Gunn Helen Abrahamsen
(NAF Lofoten) kom på tredjeplass.

RALLYSJEFER: Jimmy Rinaldo (til venstre) og Jan Helge Nilssen fra Harstad var de
kvasseste knivene i rallyklassene under helgens bilsportsstevne i Grushålla.
Foto: Hans Viktor Øye.

Den talentfulle junioren
Martin Rist Angelsen (NAF Lofoten), som ble tatt ut til årets
junior challenge) gikk av med
seieren i juniorklassen. Her ble

Chris Risheim Andreassen
nummer to og Kristian Jensen
(begge NMK Harstad) nummer
tre.

