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NMK Harstad med
million-prosjekt
Harstad:

NMK Harstad satser på
ungdommen, og går i
gang med et millionprosjekt i sitt eget
motorsportsenter.

D

Harstad:

Ny daglig leder

Engelskmannen Alex Bray, bosatt i
Harstad i mer enn ti år, er ansatt
som daglig leder i Norges Basketballforbund, region nord. I utgangspunktet en toårig prosjektstilling i 50 prosent. Bray overtar
etter Marius Gavenas.

Fauske:

Sølv og bronse
til Lødingen
NY HVERDAG:

NMK Harstad vil utvikle sin motorcrossbane til å bli en fullverdig konkurransebane. Oppgraderingen
har en samlet prislapp på 1,3 millioner kroner. Arkivfoto

vi har tenkt å arrangere større
konkurranser, mener Andreassen.
Klubben har allerede inne en
søknad om betydelig støtte hos
Harstad kommune. På den årlig
reviderte prosjektplanen står anlegget nå på en sjetteplass på
kommunens årlig reviderte utviklingsplan.
– Vi har inne en søknad om
økonomisk støtte hos kommunen

som nærmer seg et millionbeløp.
I tillegg skal vi finansiere anlegget
gjennom tippemidler. Vi er også
klar over an noen av midlene vi
trenger nok må forskutteres av
klubben, sier Andreassen.

I gang til sommeren
Nestlederen i NMK Harstad påpeker at startskuddet for prosjektet forhåpentlig vil gå med en
gang snøen trekker seg tilbake.

– Framdriften avhenger av
hvor mye tippemiddelstøtte vi
kan få. Får vi innvilget tippemidler, heter det i forkriftene at anlegget må være ferdig i løpet av to
år. Vi har likevel større ambisjoner for framtida. Håpet er at mye
skal være gjort når høsten kommer, sier Andreassen.
I fjor fikk NMK Harstad tildelt
364.000 kroner øremerket lysanlegg på sin motocrossbane.

Øker medlemstallet betraktelig
Etter en vanskelig fjorårssesong
strømmer medlemsmassen tilbake til NMK Harstad.
Ivar Hjelvik

Etter en vanskelig sesong, hvor debatten rundt Arctic Cup har preget
miljøet, har trenden nå snudd for
Harstad. Det merkes gjennom at
klubben rekrutterer stadig flere
medlemmer til klubben.
– Det er riktig at det har vært et
tøft år med mye styr og pes rundt
debatten om Arctic Cup. Vi har

Skånland OIF har tatt ut de første
12 spillerne til a-stallen for kommende sesong i fotballens 4.-divisjon. Klubbens nettside melder at
følgende er inne i varmen ved første uttak: Marius Sandnes, Håkon
Norberg, Stephan Hanssen, Daniel
Dons Dybvik, Thomas Liavik (ny
fra Skarp), Terje Balteskard, Stein
Dybvik, Hans-Anders Shjelderup
(ny fra Skarp), Ted Are Røkenes,
Sindre Brandsegg, Lars-Erik Markussen og Tony Molund.

22. mars spilles regionsmesterskapet i håndball for videregående
skoler. Lødingen gjentar suksessen
fra sist, og inviterer sammen med
Norges Håndballforbund region
nord til turnering for jenter og gutter. Påmeldingsfristen er 1. mars.

et som
står for
tur nå er
en stor oppgradering av NMK
Harstads motocrossbane på Anders
Åsegarden.
Andreassen
– Prosjektet har en samlet verdi på 1,3 millioner kroner. Vi har
en massiv oppslutning om vårt
motocross-tilbud. Derfor ønsker
vi også å oppgradere vårt tilbud
for motorcrosserne. Foreløpig
har de hatt en treningsbane på
500 meter å trene på. En ny bane
vil tilføre vårt anlegg en helt annen dimensjon, mener nestleder
Anders Andreassen.
Han beretter om at klubben nå
har planer om å utvikle en fullt
utviklet konkurransebane.
– Banen vil gå fra å være 500
meter til å bli rundt 800 meter. I
tillegg vil den bli så bred at den
blir en fullverdig konkurransebane. Det vil også si at banen blir
mer krevende enn tidligere.

Harstad:

12 spillere
tatt ut i a-stall

Arrangerer
mesterskap

Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

Han legger til at oppgraderingen
av anlegget vil føre med seg større
aktivitet på Åsegarden.
– Vi vil nok trekke til oss motocross-utøvere fra Finnmark,
Troms og Nordland. I tillegg har
vi også gode kontakter i Gällivare
og Kiruna, som helt sikkert vil
oppsøke oss i framtida, mener
Andreassen
Hverdagen for de unge utøverne vil nok bli en helt annen. Med
oppgraderingen av banen er det
også nedfelt i klubbens planer at
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ikke hatt så mange rallycross-biler
på løpene våre. Det har nok også
vært en viktig faktor for at vi også
har slitt med publikumssvikt. Når
det er sagt har vi tatt et standpunkt
om å legge striden bak oss og fokusere på sportslig utvikling, sier
klubbens nestleder, Anders Andreassen.

40 nye medlemmer
På ett år har klubben gått fra å ha
160 registrerte medlemmer til å nå
passere 200 som løser medlemskontingent hos klubben.
– Vi har den største økningen på

motorcross-sida. Her har stadig
flere barn og unge strømmet til.
Men i tillegg har vi også økt antallet
sjåfører på bil-sida. Her har vi blant
annet flere nye juniorer på gang
som skal kjøre bilcross i sesongen
som kommer, mener Andreassen.
Nå er nestlederen i klubben
opptatt av at det lokale miljøet ikke
skal dvele ved fortiden, men jobbe
sammen for en felles framtid.
– Den vanskelige tida førte med
seg et nærmere samarbeid med
NMK Hålogaland. Når vi nå ser
framover med et sportslig fokus,
håper vi på at det nære samarbei-

det mellom klubbene også fortsetter, sier Andreassen.

Nytt styre
Under helgas årsmøte sørget klubben for å velge inn et nytt styre. Det
består nå av leder Synnøve Rist Kildal, nestleder Anders Andreassen,
kasserer Iselin Ervik og styremedlemmene Lars Roger KulsengHansen og Tove Jørgensen. De tidligere styremedlemmene Jan Herstad og Elida Simonsen Skarstein
ønsket ikke gjenvalg.

Lødingens langrennsseniorer, Håvard Hegg Bergan og Ørjan Bohinen tok henholdsvis sølv og bronse
under årets kretsmesterskap i
Nordland. – Dette er gode prestasjoner fra begge utøverne, mener
leder i Lødingen ILs langrennsgruppe, Ronald Naustvik.

Skånland:

Nedsetter
sportskomité

NMK Hålogaland ønsker å gjøre
noe ekstra ut av jubileumssesongen de nå går inn i. Det framkom da
klubben avholdt sitt årsmøte lørdag ettermiddag. – Vi ønsker å gjøre noe spesielt i sesongen som
kommer, siden klubben feirer sitt
25-årsjubileum. Derfor skal vi nedsette en sportskomité som får ansvaret for å se på hvordan dette kan
markeres, sier klubbleder June
Bruun. Hun ble gjenvalgt som leder i NMK Hålogaland. Sammen
med seg i styret får hun med seg
nestleder Helge Normann, kasserer Helena Karlsen og styremedlemmene Hans Olav Kanebog og
Randi Flatin. Roger Dragvik og
Odd Ivar Moen ønsket ikke gjenvalg som styremedlemmer fra sist
periode. Generalforsamlingen talte 39 stemmeberettigede. Årsmøtet var historie på rekordraske 39
minutter.

