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Følte seg
overkjørt

PÅ KURS: Kursleder Geir Magnus Ursin
i Norges Håndballforbund avdeling
nord samlet nærmere 40 unge håndballspillere til dommerkurs i Stangneshallen tirsdag kveld. Foran står fra venstre: 13-årige Markus Fossheim (Harstad Håndballklubb), 12-årige Emilie
Bakklund (Lia/Brage) og 14-årige Aksel
Slubowski (Landsås). Foto: Tore Skadal

Mange nye
dommere

Tirsdag kveld var det samlet
nærmere 40 dommeraspiranter
i Stangneshallen.
Tore Skadal

Det har vært tidligere vært meldt
om mangel på dommere i aldersbestemte klasser i håndballen.
Skal en dømme på interessen
blant ungdommen i de tre håndballklubbene i byen, så er det mange
som ønsker å prøve seg som pipeblåser innen håndballen innen Harstad-området.

Lære noe nytt
- Jeg har spilte håndball siden jeg var
tre år gammel. Jeg synes det er spennende å få prøve meg som dommer,
sier 13-årige Markus Fossheim, som
spiller for Harstad Håndballklubb.
- Jeg synes det er greit å få prøvd
meg som dommer i noen kamper
også, sier han.

I Landsås
- Jeg har spilte for Landsås i tre år.
Det er ikke alltid en er enig med
dommeravgjørelsene i kampene. Nå
får jeg lært reglene skikkelig. Jeg får
også prøvd meg som dommer, sier
Aksel Slubowski, som sammen med
12-årige Emile Bakklund fra
Lia/Brage deltok på dommerkurs i
Stangneshallen tirsdag kveld.

Rekruttering
- Det er viktig at klubbene følger
opp disse unge dommerkandidatene etter endt kurs. De som er
dommeransvarlig i klubbene må
følge de opp videre, forteller Geir
Magne Ursin, som er kursleder for
de unge aspirantene.
- Jeg jobber for tiden midlertidig i
et vikariat i Norges Håndballforbund region Nord. Der vi har fokus
på rekruttering av dommere, sier
han.
- Jeg har selv bakgrunn som
dommeransvarlig i Landsås. I dag
har vi både teori og praksis. Vi avslutter kurset neste tirsdag, forteller
Geir Magne Ursin, som sørget for at
unge håndballspillere ble skolert i
dommergjerningen i Stangneshallen tirsdag kveld.

Glasgow:

Scoret for Rangers
Harstadværingen Thomas Kind
Bendiksen scoret 2-0-målet da reservelaget til Rangers slo den engelske 5.-divisjonsklubben Fleetwood Town 4-0 i en treningskamp i
England tirsdag. Rangers vant 4-0
over tabelltoeren i den øverste serien under proffligaene i England.
Kind Bendiksen syns det var godt å
få spilt kamp, samt notere seg for
en scoring. Frisk etter sykdom håper Kind Bendiksen igjen å spille
seg inn i troppen til førstelagets
kamper i den skotske eliteserien.

KRITISK: Bente Espeland mener seg utsatt for mobbing og trakassering fra det gamle styret etter at hun frontet sin posisjon som motstander av Arctic Cup.
Foto: Ivar Hjelvik

Harstad:

Som eneste styremedlem i NMK Harstad
stemte hun nei til
deltakelse i Arctic Cup.
Da ble styrevervet et
personlig mareritt for
Bente Espeland.
Motorsport
Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932
tyremedlemmet i NMK
Harstad beretter om en turbulent periode fra klubbstyret tok sitt standpunkt tidlig i mars
2010 til styret stilte sine plasser til
disposisjon 18. oktober.
– Situasjonen ble til slutt uholdbar. Jeg har aldri følt meg så overkjørt som i denne perioden. Uansett
hvordan jeg formulerte meg så ble
jeg feilsitert. Det var ikke mulig for
meg å på noen måte bli hørt. Samtidig var jeg vitne til at styret gikk sine
helt egne veier, mens signalene fra
medlemsmassen gikk i en helt an-
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nen retning, beretter Espeland.
Hennes motstand mot Arctic
Cup fikk konsekvenser for henne
som gjorde det vanskelig å gjøre det
hun ble satt til som innvalgt styremedlem i den lokale motorsportsklubben.
– Påkjenningen ved å bli konstant motarbeidet, beskyldt for å
fare med løgn og bli feilsitert var
stor. I tillegg har trakassering og
mobbing vært en del av helhetsbildet. Maktesløsheten var i perioder
stor, sier kvinnen som har sittet i ulike styreverv de siste 20 årene.

Cup-vedtaket, sprer et negativt
budskap utover i andre klubber. Videre skriver det resterende klubbstyret at de mener at dette må få
konsekvenser for Espeland, og at
klubben ønsket at det reageres mot
styremedlemmets oppførsel.
– Mine første tanker var «Fy
faen, for noen feiginger». Uten å ha
konfrontert meg med noe har de
sendt et brev til forbundet for å gi
meg en skrape. Da jeg ble presentert
for brevet ble jeg sjokkert, sier det
tidligere styremedlemmet.

stad har gjort forbedringer etter at
et nytt styre har kommet til.
– Ukulturen er i ferd med å bli
rensket opp i. Nå forvaltes medlemmenes sak. Arbeidet med å skape
solide rammer for klubbens medlemmer er i full gang.
– Hva synes du om boikotten av
NMK Harstad og NMK Hålogalands løp som en følge av klubbenes
nei til Arctic Cup?
– Det store spørsmålet er hvem
boikotten er verst for, mener Espeland.

Passivt medlem
Brev til bilsportsforbundet
Lavmålet ble ifølge Espeland nådd
da hun deltok under fjorårets bilsportskonferanse i regi av Norges
Bilsportsforbund. Da ble plutselig
Espeland presentert for et brev med
overskriften «Bekymringsmelding»
presentert for henne av forbundets
generalsekretær, Arild Anthonsen.
Der viste han Espeland et brev som
var undertegnet av styreleder Jan
Helge Nilssen på vegne av flertallet i
styret. Her omtales Espeland som
en person som jobber aktivt bak styrets rygg, for å få omgjort Arctic

Vel hjemme i Harstad var Espeland
rask med å forfatte et brev til styret i
NMK Harstad. I brevet kommer det
fram at hun velger å ikke lenger vil
møte på styremøter på bakgrunn av
trakassering og mobbing.
– Det er ikke til å stikke under en
stol at denne perioden var veldig
tung å komme i gjennom. Men jeg
har alltid hatt en god magefølelse
for hva jeg har foretatt meg som styremedlem, og sover godt om natta.
Det gamle styret har ikke klart å
knekke meg, sier Espeland.
Hun mener at styret i NMK Har-

Oslo:

Bekrefter
behandling
Arild Anthonsen i Norges Bilsportsforbund bekrefter at det
har blitt behandlet en sak angående bekymringsmeldingen om
Bente Espeland. Han er likevel
klar på at bilsportsforbundet
har besluttet å ikke komme med
noen straffereaksjon i sakens
anledning.

– Ingen har bedrevet mobbing
Harstad:

Carl Fredrik Lyche vedgår
at Bente Espelands sterke
opposisjon ble et problem
for det gamle styret.
Ivar Hjelvik

Han bekrefter også at det ble sendt
en bekymringsmelding til Norges
Bilsportsforbund som omhandlet
Espelands virke som styremedlem.
– I fjor høst sendte styret en bekymringsmelding til Norges Bilsportforbund. Dette er en sak som
går på en enkelt person, og som er
en intern sak mellom flertallet i
det gamle styret og Espeland. Derfor mener jeg at den ikke har noen
ting i offentligheten å gjøre, sier
Lyche, før han utdyper:

– Personlig ønsker jeg et fokus
på å rydde opp i situasjonen og se
framover. Derfor ønsker jeg heller ikke å gi ny næring til personkonflikter som vil bidra til å komplisere bildet ytterligere, sier Lyche.
Han ønsker likevel å kommentere påstandene som inneholder
trakassering, mobbing og et påført stempel som løgner.
– Styret i NMK Harstad har
ikke gjort noe som tilsvarer, trakassering og mobbing. De tar jeg
avstand fra på det sterkeste. Det
jeg har forståelse for at Bente føler er at hun hadde vanskelige arbeidsforhold siden hun sto i sterk
opposisjon til det resterende styret, sier den tidligere nestlederen
i NMK Harstad.

I samme slengen avviser han
også at en kime av ukultur har
preget styrearbeidet til det forrige styret.

Tidligere styreleder Jan Helge
Nilssen ønsket ikke å kommentere saken i avisen.

FAKTA
Arctic Cup
● Arctic Cup er en nordnorsk sammenlagtcup som for første gang i år inkluderer rallycross nasjonal, crosskart og bilcross. Før årets sesong har ikke cupen inkludert bilcross.
● Cupen er et enkeltmannsforetak, som eies av Odd Richardsen.
● Cupen har i år blitt kjørt i Lofoten i Salten, i Tromsø og på Harstad travpark.
● Vinneren kåres i de ulike klassene etter at plasseringer fra de ulike arrangørstedene legges sammen. Cupen har en samlet premiepott på 150.000
kroner.
● Gjennom to sesonger har Arctic Cup vært en het potet, som har splittet
miljøet i to på tvers av klubbgrensene.
● Foran 2011-sesongen sa både NMK Harstad og NMK Hålogaland nei til å
arrangere cupen inneværende sesong.

