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STÅR SAMMEN:
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- Nå står vi sammen om ei positiv lokal motorsportsframtid, sier NMK Harstads Anders Andreassen (t.h.) og June Bruun. NMK Harstads Elna O. Hagh og Knut Lamo Pedersen stiller seg
bak leder-duoens budskap. Foto: Ivar Hjelvik

Den vanskelige tida
førte dem sammen
Harstad/Evenes:

June Bruun og Anders
Andreassen står sammen om en framtid som
ser lys ut for lokal motorsport.
Motorsport
Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

ederen i NMK Hålogaland
og nestlederen i NMK Harstad jobber på spreng. Sesongstarten til helga må holde et
høyt nivå. Etter vinteren, som
slapp taket seint i år, må en rekke
ulike ting sees over før det lørdag
braker løs med sesongstart på
det lokale motorsportsenteret på
Åsegarden. Når helga er over
venter en ny jobb. Da er det ny
og stor motorsportshelg på NMK
Hålogalands bane ved Moan i
Evenes.

L

– Turbulensen som herjet i
miljøet under fjorårssesongen
har gjort samarbeidet mellom

klubbene sterkere, sier de to lederne og ser på hverandre.

Nei til Arctic Cup
Stridens kjerne i miljøet dreide
seg i stor grad om Arctic Cup.
Under årsmøtene hersket det
ingen tvil om hvordan stemningen i de to lokale motorsportsklubbene. I NMK Hålogaland sa
klubben klart nei til å kjøre cupløp i 2011. I NMK Harstad var avgjørelsen et rungende nei til
denne cupen. Derfor ble det ikke
kjørt cup-løp i fjorårssesongen.
Da meldte reaksjonen seg
nesten umiddelbart fra deler av
miljøet. Flere klubber valgte å
boikotte klubbenes arrangementer. I rallycross-klassen møtte
det nesten ikke fram biler til start
på klubbenes fjorårsløp.
– Under den verste stormen
mistet vi ikke troen på det vi driver med. Vi skjønte at det til sjuende og sist ville komme noe
godt ut av den vanskelige perioden, sier Bruun.

Spleiset sammen
Da startet også samarbeidstonene mellom de to klubbene, som i
tidligere perioder har stått langt
fra hverandre.
– Om man bryter det ned så

handler det hele om at vi er en
gjeng med mennesker som er genuint interesserte i motorsport.
Nå skal vi dra i samme retning
for at begge de lokale NMK-klubbene skal få arrangere sin folkefest på våren, sier Andreassen.
For signalene viser at motorsporten igjen er i ferd med å vokse lokalt. Påmeldingstallene til
helgas sesongåpning på Åsegarden er god.
– Et sted mellom 50 og 60 sjåfører vil nok være i sving i helga.
Så håper vi jo også på at det også
er grunn til å håpe på et solid tilskuertall. For det er viktig for oss
å vise at den vanskelige tida er et
tilbakelagt stadium, sier Andreassen

Funksjonærer
Nå under helgas løp er stort sett
hele NMK Harstad i sving for å
komme i mål med arrangementet. I tillegg får vi også hjelp av en
betydelig antall av medhjelpere
fra NMK Hålogaland.
– VI hjelper hverandre. Når
det er vår tur til å arrangere neste
helg, så vil vi ha funksjonærhjelp
fra NMK Harstad sier Bruun.
– Dere sa nei til Arctic Cup.
Betyr det at klubbene også er
negativ til framtidige cuper?

– Nei. Cup er fint det. Vi er
ikke fremmed for at en cup i en
eller annen form kan komme til-

bake lokalt i framtida, mener duoen.

Gunnar Bruun

Klar for ekstrem påkjenning
Harstad/Oslo:
Gunnar Bruun skal løpe opp
på Nordmarkas fem høyeste
fjelltopper over 700 meter
denne helga. Det høres kanskje uskylding ut. Men det er
det ikke. For Kristins Runde,
som Bruun er deltaker i, er en
ekstremt lang løpetur på hele

81,5 kilometer. – Jeg tror det er
greit å ha med seg erfaringen
ved å ha deltatt en gang tidligere. Nå vet jeg mer hva jeg går
til. Målet er å gjennomføre løpet på 8,5 timer. Da løper jeg i
så fall en time raskere enn i
fjor, mener løperen fra IK
Hind.

