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Sport

Sikter mot
toppen
Lødingen:

Lødingenpatriotan skal nærmere seg futsaltoppen i nord.
Øyvind Askevold Kaarbø

Lødingenpatriotan serieåpner i
den nordnorske 1.-divisjonsavdelingen i denne formen for innendørsfotball med kamp mot TSI lørdag morgen. I løpet av helga blir
det også kamper mot Sjarmtrollan,
Stakkevollan og Sølvreven. Seriehelgen avvikles i Stakkevollanhallen i Tromsø.
– Vi skal bli bedre enn fjorårets
fjerdeplass. Topp tre er absolutt
innen rekkevidde. Et hårete mål er
førsteplassen, som gir eliteseriekvalifisering, sier frontfigur Tobias
Nygård Vibe.
Øvrige Lødingen-gutter i troppen er Sondre Antonsen, Magnus
Rist, Markus Arentsen og Brede
Gjestvang. I tillegg er Torje Slettli
fra Kvæfjord en lokal representant.
Lokale spillere er også med på
nykommer Sølvreven, som ledes av
tidligere Medkila og Grovfjordspiller Are Johannessen. Han har
blant andre HIL-duoen Are Brodtkorb og Martin Kaarby i sin tropp.
For Nordpolen stiller Grovfjords
spillende trenere Erol Mercanoglu
og Raymond Johnsen.
Nordnorsk 1.-divisjon består av
sju lag.

Idrettskretsen
flyttes til Tromsø
Harstad:

Idrettsadministrasjonen i Troms
skal samles i Tromsø.
Øyvind Askevold Kaarbø
Administrasjonen, som har tilhold
på Bardufosstun, skal 1. juli 2012
flyttes til Tromsø. Det har styret i
Troms Idrettskrets vedtatt i siste
styremøte.
– Et alternativ var å fortsette
med delt virksomhet, men det er
på langt nær den beste ressursutnyttelsen. Styret skal ivareta driften av kretsen på en best mulig
måte – ikke minst for de ansatte.
Samtidig betinger det en tilstedeværelse i Tromsø fra idrettskretsens side med de regionale tiltakene som er igangsatt, inkludert
toppidrett og Olympiatoppens
nærvær i Tromsø, sier styreleder
Knut Bjørklund i Harstad.
Han skjønner at kritiske røster
fortsatt vil hevde at sentralisering
til Tromsø er uheldig.
– Vi må utnytte ressursene best
mulig, er Bjørklunds svar på slike
synspunkter.
Troms Skikrets blir værende på
Bardufoss. I tillegg vil to personer i
administrasjonen beholde sitt arbeidssted fram til de når pensjonsalder i løpet av tre år.
Idretten legges ikke død på Bardufosstun. Norges Idrettsforbund
er fortsatt eier av Idrettens Hus
Bardufoss.
– Idrettskretsen skal være en
pådriver for å gi driftsselskapet
bedre forhold for å videreutvikle
sin virksomhet rettet mot idretten i
fylket og landsdelen. Vertskommunen Målselv og fylket må vise vilje
for tilrettelegging både i form av
idrettsanlegg og sambruk. For eksempel er det viktig å få bygd en ny
videregående skole på Rustahøgda,
sier Bjørklund.

Harstad Tidende lørdag 26. november 2011

Dobbeltkjøring

BAKGRUNN:
Arctic Cup-saken
Arctic Cup har blitt kjørt i regionen siden 2008. Cupen er privateid
av Odd Richardsen. Løpene arrangeres av klubber på ulike steder i
landsdelen.
● I de siste to sesongene har diskusjoner mellom forkjempere og
motstandere av cupen splittet
klubbmiljøene i regionen på tvers.
● Tidligere har Carl Frederik Lyche i
Harstad bekreftet at rallycross-sjåfører har boikottet lokale løp som
en følge av at de takket nei til å stå
som arrangør av Arctic Cup.
● NMK Harstad og NMK Hålogaland har valgt å takke nei til å stå
som arrangører av Arctic Cup i
2012.
●

Harstad:

Striden i innen nordnorsk motorsport blusser opp igjen.
Motorsport
Ivar Hjelvik og Øyvind Askevold
Kaarbø

rctic Cup legger sine løp
på de samme dagene som
NMK-klubbene i Harstad
og Tromsø har arrangementer i
2012.
Terminlisten som involverer de
lokale klubbene NMK Harstad og
NMK Hålogaland har vært klar siden helgen 17.-18. september.
I november, cirka halvannen
måned senere, har Arctic Cup offentliggjort sine stevnedatoer for
kommende sesong.

A

– Krigserklæring
NMK Harstad har sagt nei til å
være arrangør i Arctic Cup-sirkuset. Klubbensn nestleder Anders
Andreassen er ikke overrasket
over at Arctic Cups legger tre datoer parallelt med løpene som var
terminfestet i september. Andreassen hevder at organisasjonen
bak Arctic Cup gjør hva den kan
for å skade lokale motorsportsklubber som er skeptiske til cupens virksomhet.
– Det er en ren krigserklæring
fra cupen side. Det er nok mer enn
tilfeldigheter som er årsaken til at
de legger opp til arrangementskrasj. Arctic Cup har fortsatt et
horn i sida til klubbene som tak

OPPGITTE:

Både NMK Harstad og NMK Tromsø har arrangementer som krasjer med Arctic Cups terminliste. Det
mener Harstads nestleder Anders Andreassen er en direkte straff på bakgrunn av at klubben sa nei til å
stå som arrangør av Arctic Cup i 2012. Her sammen med styreleder Synnøve Rist Kildal. Arkivfoto

ket nei til å være arrangørklubber
for cupen, mener Andreassen.
Han er klar på at dette grepet
neppe vil bidra til at stemningen
blir bedre overfor cup-arrangementet i framtiden.
– I utgangspunktet har vi ingenting imot cupkjøring, men basert på egne erfaringer har vi noe
imot formen til Arctic Cup og vi
vil ikke ha noe mer med denne å
gjøre, sier Andreassen.

Sparsomme med kommentarene
Arctic Cups leder Odd Richardsen er konfrontert og har fått
spørsmål om det er tilfeldig eller
ikke at cupløp er lagt til samme
datoer med lokale arrangementer.
En ordknapp Richardsen ga

ingen kommentarer som er relatert til denne saken før han avsluttet samtalen med Harstad Tidende.
NMK Hålogalands leder June
Bruun og hennes klubb er ikke
rammet av arrangementskrasj.
– Jeg har ingen kommentar utover at jeg mener at det er galt å
straffe NMK Harstad for at de sier
nei til Arctic Cup, sier Bruun.
NMK Trømsøs Jill Johansen vil
ikke svare på spørsmål om hva
hun synes om dobbeltkjøringen
mellom Arctic Cup og deres arrangement 15. september.
Ett siste arrangement hos Arctic Cup står foreløpig igjen å sette
inn i terminlista for 2012.

Her kommer
stevnekrasjene
9.-10. juni: NMK Harstad arrangerer sitt vårløp. Arctic
Cup arrangerer sitt første løp
på Fauske i regi av NAF Salten.
18.-19. august: NMK Harstad
arrangerer sitt høstløp. NAF
Harstad arrangerer 18. august
tredje løp i Arctic Cup i Målselv.
14.-15. september: NMK
Tromsø arrangerer sitt høstløp. NAF Harstad arrangerer
finale i Arctic Cup i Harstad
Travpark.

– Alle er tapere
Harstad:

Det sier president Odd Byberg i
Norsk Motor Klubb (NMK), som
reagerer på terminlista til Arctic
Cup.

helt klart ikke bra at løp i samme
distrikt kolliderer. Det går både ut
over førere og arrangørstaber, og
man får ikke fullverdige løp noe
sted når man konkurrerer om de
samme førerne. Vi må huske at vi
er én motorsportsfamilie. I slike
tilfeller er alle tapere, mener Byberg.

– Må unngå konflikter

Ukjent for forbundet

– Jeg er tilhenger av samarbeid
mellom NMK, KNA (Kongelig
Norsk Automobilklub) og NAF
(Norges
Automobil-Forbund).
Motorsporten er ikke tjent med
konflikter mellom ulike forbund
og enkeltaktører, sier Byberg.
Han registrerer at NMK Harstad karakteriserer Arctic Cupoppsettet som en «ren krigserklæring».
– Jeg hører hva de sier. Det er

Byberg formoder at Norges Bilsportforbund, som utsteder arrangørlisens, ikke tillater to arrangementer samtidig i samme nedslagsfelt.
Bilsportforbundets
avtroppende generalsekretær Arild Antonsen opplyser at man ikke er
kjent med problematikken rundt
NMK-klubbenes terminliste og
løpene i Arctic Cup. Antonsen
gjorde en lynrask sjekk torsdag og

– Motorsportverden er ikke
større enn at man bør unngå
stevnekollisjoner.

fredag, uten å kunne danne seg et
bilde som grunnlag for konkrete
kommentarer.
– Vi har ikke funnet at det finnes en cup som krasjer med arrangementer for lokale klubber i Harstad-området. Så vidt vi kan se er
det heller ikke mottatt søknad fra
én bestemt motorklubb om å arrangere Arctic Cup. En eller flere
klubber må stå bak. Cuper kan
ikke drives av enkeltpersoner, sier
Antonsen.
Han utelukker likevel ikke at
det kan være stevnekollisjoner.
– Først og fremst må vi finne ut
hvilke klubber som arrangerer
denne cupen. Dernest må vi se på
de aktuelle datoene. Vi skal sjekke
saken nærmere i neste uke, sier
Antonsen.
Forbundets pressekontakt og
påtroppende
generalsekretær

OPPFORDRER: President Odd Byberg i
Norsk Motor Klubb mener det må
være mulig å samarbeide for å unngå
stevnekollisjoner. Arkivfoto

Hallgeir Raknerud kan ikke kommentere denne enkeltsaken.
– På generelt grunnlag er det
uheldig med stevnekollisjoner, bemerker Raknerud.

