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••Katrine Olsen skal konkurrer mot 80 andre kvinner i bilcrossfinale:

– Dette er en jentedrøm
Hun har kjørt bilcross i ni
år, men aldri vært med på
noe større enn helgens
landsfinale i Bø i Telemark.

Lørdag står hun på startstreken
i landsfinalen i bilcross for
kvinner på Rallebanen i Bø.
Denne landsfinalen kan på
mange måter sammenlignes
med NM i andre idretter, hvor
mange av de tøffeste utøverne
møtes til dyst.

Vet lite om nivået

– Det å få kjøre en landsfinale
har vært min jentedrøm i mange år. Selv om jeg har vært mester nordpå to år på rad, er dette
noe helt annet.
– Jeg vet lite om nivået, derfor
har jeg ikke satt meg noe mål
om hvor høyt jeg kan havne på
resultatlistene til slutt, sier Katrine.

Fremmed bane

– Med 80 konkurrenter som
stiller til start er det lov å være
både litt nervøs og usikker på
hvordan det ender til slutt.
– Jeg kjører på en fremmed
bane, og med en Opel jeg ikke
kjører med til vanlig.
– Heldigvis har jeg fått kjent
litt på bilen, som kjennes bra
ut, og bedre enn Opel Kadetten
GSI med 1600 motoren jeg vanligvis kjører, sier hun.

Må fungere optimalt

– For å lykkes i dette gamet er
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det viktig at alt klaffer hundre
prosent. Havner du utenfor banen eller blir innblandet i krasj,
har du ingen sjans til å hevde
deg i toppen. Både sjåfør og bil
må i tillegg fungere optimalt.

– Derfor er det langt viktigere
for meg å unngå noen form for
uhell og være fokusert og konsentrert hele tiden. Så får plasseringen bli det den blir.
– Heller det enn å sette seg

høye mål, for så å bli slått ut tidlig i konkurransen, sier Katrine
Olsen som kjører for NMK Hålogaland.
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Bli med på laget!
Harstad Tidendes sportsredaksjon består av to fast
ansatte journalister, og et frilanskorps bestående
av personer i alderen 16 til 75 år. To av våre dyktige
frilansere begynner i studier utenbys, og vi ønsker
derfor å forsterke laget fra høsten.
Vi ser etter idrettsinteresserte personer, som har gode
formuleringsevner både skriftlig og muntlig, og som enten
kan håndtere et fotoapparat eller har interesse for å lære seg
bruk av kamera.
Oppgavene er varierte og spennende:
Vi sender idrettsarrangementer direkte på nett, og trenger
kommentatorer.
Vi publiserer tekst og bilder fortløpende på nett i løpet av
døgnet, og seks dager i uka på papir.
Du som skal forsterke laget vårt må være tilgjengelig i helger
og enkelte kvelder i midtuka. Det er en fordel om du har
sertifikat, men jobben passer også for 16-18-åringer som
ordner seg skyss ved hjelp av familie eller venner.
Send en kortfattet presentasjon av deg selv til vår sportsleder
Øyvind Askevold Kaarbø (e-post: oak@ht.no) og fortell
hvorfor nettopp du er rett person til å bli en del av laget.

@harstadtidende

