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Sport

Harstad Tidende lørdag 15. oktober 2011

Tyve
hjem
Horten:

Han stjal hjem seieren
hjemme mot Ørn-Horten.
Når det nå gjelder som
mest håper Kjell-Gunnar
Vangen på å ordne en avgjørende trepoenger.
Fotball
Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

STORT PROBLEM: - Bedrifter og private aktører som har økonomiske motiver under idrettsarrangementer er et av idrettens hovedproblemer. Det mener daglig leder i Troms Idrettskrets, Sylvi Ofstad.

Følges med argusøyne
Bardu/Harstad:

Sylvi Ofstad synes ingenting
om at privatpersoner tjener
godt på idrettsfester som
preges av dugnadsinnsats.

Motorsport
Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

Den daglige lederen i Troms
Idrettskrets er tydelig på at bedrifter eller enkeltpersoner som tjener penger på ideelle idrettsarrangementer kommer til å følges
med argusøyne framover
– Vi ser ikke særlig positivt på
at privatpersoner skal skumme
fløten av det idretten har bygd opp
ved å ha personlig inntekt fra
idrettsarrangementer. Det er en
rettighet og et gode som idrettslagene selv bør være i besittelse av,
mener Ofstad.

Generelt problem for idretten
Når hun blir presentert for konseptet Arctic Cup, ønsker hun
ikke å gå i detaljer på en sak som
hun ikke kjenner det nøyaktige
innholdet i.
– Men dette enkelttilfellet bør
vi sammen med Motorsportforbundet er vi er nødt til å se nærmere på. Om det stemmer at lokale idrettsarrangementer melkes,
mener vi fra idrettens side at det er
svært uheldig, understreker Ofstad.
Hun poengterer at rettigheten
til å eie sine egne idrettsarrangementer stadig oftere har blitt truet
i nasjonal sammenheng.
– I «Idrettspolitisk dokument»
av 2011 går det fram at forbundet

vil en skummel utvikling til livs.
Stadig flere bedrifter og privatpersoner kommer inn i idretten med
motiv om økonomisk inntjening.
Fra idrettsforbundets side heter
det seg at idretten skal ivareta
egne eierrettigheter for sine
idrettsarrangementer i størst mulig grad ta bort, mener Ofstad.

Ikke hodeløst
Han ble ikke skremt av hva helgas motstander framviste på Harstad stadion,
og tror oppriktig på at trenden for HIL
nå vil snu.
– Ørn-Horten synes jeg ikke holder
samme standard som Tromsdalen og
Skeid. Det er slett ikke noen umulighet
å beseire Ørn-Horten når situasjonen
er som den er. Vi har mest å spille for, og
er nødt til å vinne. Slik er det ikke for laget fra Horten, sier Vangen.
Selv om HIL må vinne, avkrefter

Stort problem
Ofstad legger ikke skjul på at det
ikke utelukkende er regionens
motorsport som havner i søkelyset
ved at enkeltpersoner eller bedrifter melker idrettsfester.
– Jeg presiserer at private aktører eller bedrifter ikke gjør en
ulovlig handling ved å involvere
seg i idretten på eiersida. Likevel
representerer privat inntjening
under idrettsarrangementer ett av
idrettens hovedproblemer. Fra
forbundshold jobbes det knallhardt for å få bukt med denne betenkelige utviklingen. Problemet
vil bli sentralt for forbundet å jobbe med i tida framover, mener Ofstad.
NMK-klubbene er medlemmer
av Norges Bilsportsforbund. Forbundet er per dags dato ikke tatt
opp som særforbund i Norges
Idrettsforbund. Likevel er NMKklubbene definert som idrettslag,
og likevel tatt opp som medlemmer av Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund.
NAF-klubbene er på sin side ikke
registrert i idrettsforbundet, men
naturlige medlemmer av Norges
Bilsportforbund.
Harstad Tidende kom i kontakt
med Arctic Cup-eier Odd Richardsen torsdag formiddag. Han
ønsket da å ikke kommentere Ofstads uttalelser.

annen, som tidligere i karrieren
ble kalt for «Tyven» for sin evne
til å stjele ballen fra motstanderne, viste styrke da han dunket frisparket i vinkelen mot Horten-laget på
hjemmebane. Nå satser han på å igjen
bli tungen på vektskåla når det trengs
som mest.
– Skuddfoten er fortsatt godt innstilt
den. Jeg har terpet ekstra på avslutninger den siste tida, og avgjør gjerne et nytt
oppgjør til vår fordel. Vi er jo tross alt
nødt til å gjenta bedriften fra tidligere.
Det har vi jo også mulighet til, mener
Vangen.

– Sender gjerne
HIL ned
Horten:
Sylvi Ofstad

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.

– Ørn-Horten har allerede sendt ett
lag ned i 3.-divisjon neste sesong.
Vi tar oss gjerne bryet med å sende
ned ett til.
Det er meldingen fra Ørn-Hortens assistenttrener, Per Ole Solum. Forrige helg
slo laget Hasle/Løren 3-2 på bortebane,
og ødela dermed alt teoretisk håp om en
fornyet kontrakt for Oslo-laget.
– HIL skal ikke ha flaks en gang til, er
meldingen fra Solum, og refererer til 01-tapet for klubben på Harstad stadion.
Han påpeker også at de fortsatt har
en god porsjon motivasjon igjen på tampen av sesongen.
– Vi kjemper en knallhard kamp med
Tønsberg om å bli best i årets 2.-divisjon.
Her er hat-forholdet sterkt. Samtidig er
vi også lysten på tredjeplassen i divisjonen. Tar vi den, er vi også en selvskreven
deltaker i vinterserien sørpå. Så vi er
klare til kamp, melder Solum.

