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DOBBELT: Jan Helge Nilssen (til venstre) og sønnen Stian Andreassen, vant hver
sin sammenlagtseier i rallycross i den avsluttende runden.

Far og sønn seiret
Harstad:
Jan Helge Nilssen og 
sønnen Stian Andreassen vant
sammenlagtseieren i hver sin
klasse i rallycross.

Åse Hjelvik

Etter flere løp i Arctic Cup, kunne
Stian Andreassen og Jan Helge
Nilssen avslutte med beste
sammenlagtplassering i klassene
under 2.4 og over 2.4 i Rallycross
Nasjonal.

Lykkelige vinnere
Nilssen er storfornøyd, og fortel-
ler at dette er noe som henger
svært høyt.

–  Alt kunne skje. Det var kni-
ving om sammenlagtseieren helt
til siste slutt. Plasseringen tyder
på at jeg har hatt et jevnt driv hele
året. Jeg er veldig glad over seie-
ren, sier han.

Stian Andreassen sier at han
måtte holde hodet kaldt i finalen
for at sammenlagtseieren gikk i
boks.

–  Jeg har gjort veldig få feil
gjennom hele cupen. Det er stort
å vinne dette, og i tillegg delta i
Arctic Cup i Harstad, sier Andre-
assen.

Nilssen synes det er fint å kun-
ne dele interessen for rallycross
med sønnen.

–  Vi drar på turer sammen,
konkurrerer og skrur på kjøret-
øyet. Jeg tror dette gjør godt for
familiemiljøet. Det er helt topp,
sier Nilssen.

– Noe helt nytt
Jan Helge Nilssen har vært sen-
tral i planleggingen av arrange-
mentet. Han forteller at Harstad
Travpark ble prøvd ut som en po-
tensiell bane for motorsport for
ett år siden. Nilssen er svært for-
nøyd med baneoppsettet.

–  Dette er noe helt nytt. Vi har
lenge spekulert i hvordan denne
traseen skal være, og vi ser at vi
kom frem til et bra resultat. Det
at vi arrangerer løpet på en trav-
bane er noe helt nytt for publi-
kum og deltakerne, mener Nils-
sen.

–  Med tanke på løpsformen
har vi skapt noe nytt innen mo-
torsport i nord. Jeg vil berømme
Totonor som har vært en flott
samarbeidspartner, påpeker han.

– Bra resultat
–  Arrangementgruppen har job-
bet lenge for å få Arctic Cup til å
fungere på best mulig måte. Det
er mange ting som skal på plass,
og det har vært ei hektisk helg.
Men det gjør ikke noe når resul-
tatet har blitt så bra, sier Nilssen.

Arctic Cup har en treårig avta-
le med Harstad Travpark. Han
forteller at Arctic Cup løfter byen
frem i en særklasse

–  42 førere var påmeldt til Arc-
tic Cup i helga. I tillegg legger
Henning Solberg og Idar Vollvik
en spiss på arrangementet. Det
setter vi utrolig stor pris på. Vi
har fått signaler om at vi burde
bruke to dager på kjøringen til
neste år, avslutter Nilssen.

Harstad:
Cupgeneral Odd 
Richardsen mener 
Arctic Cup skal være med på å
løfte motorsportmiljøet.

Åse Hjelvik

Kjøringen i Harstad Travpark var en
test.

–  Det er første året vi arrangerer
Arctic Cup her. Planen er å gjøre
dette større etter hvert, sier Ri-
chardsen.

Totalt har Arctic Cup arrangert
fire løp. I løpet av høsten har det
vært i Lofoten, Salten og Tromsø.
Med treårig avtale med Harstad
Travpark, mener Richardsen at mil-

jøet i klubben vil
havne i god jord
igjen.

– Med Arctic
Cup som utgangs-
punkt, skal vi legge
en ramme rundt og
rekruttere til motor-
sportmiljøet i Har-
stad. Vi skal prøve å
bygge opp sporten i Nord-Norge.
Etter hvert skal vi samkjøre Arctic
Cup i Harstad med «Nordlandsvek-
kan» i Sverige, sier cupgeneralen.

– Vi håpet på et besøkstall
mellom 500 og 1000 i løpet av slike
helger. Arrangementet vil bety mye
for byen og næringslivet, tror Ri-
chardsen.

– Vil bli større

CUPGENE-
RAL: Odd 
Richardsen

Harstad:

Henning Solberg og 
Idar Vollvik kastet glans
over avslutningen av
Arctic Cup.

Motorsport
Åse Hjelvik

Harstad Travpark huset det
siste løpet i Arctic Cup i år.
Rallytoppen Henning Sol-

berg og næringslivsgründeren Idar
Vollvik var på gjestelisten. Kjendi-
sene satte preg på arrangementet
lørdag.

– Hyggelige mennesker
Tidlig i august fikk Solberg og Voll-
vik tilbud om å være tilstede under
Arctic Cup i Harstad Travpark. Sol-
berg synes det er flott å være med å
støtte opp om arrangementet.

–  Jeg har møtt mange hyggelige
mennesker, og det har vært veldig
gøy å være her. Stemningen er utro-
lig bra, særlig nede i depoet. Barna
liker også det jeg driver med, sier
Solberg.

Den kjente rallyføreren hadde
oppvisning i rallycross og crosskart,
og kjørte mot deltakere i Arctic
Cup.

– Det er faktisk første gang jeg
kjører crosskart. Det gikk så fort at
hjelmen blåste opp, forteller Sol-
berg.

Han mener det som skal til for å
lykkes innenfor motorsport er å kjø-
re mest mulig.

–  Det er viktig å kjøre forskjellige
klasser. Jeg har sett flere her som er
veldig dyktig bak rattet, sier Sol-
berg.

– Kjempetrivelig
Idar Vollvik er hovedsponsoren til
Henning Solberg. Salg av blant an-
net racingdresser for barn finansie-
rer Henning Solbergs satsing. Voll-
vik synes det var hyggelig å kunne
være tilstede.

– Dette er kjempetrivelig, og noe
utenom det hverdagsstresset vi har
til vanlig. Å være her er en pust i
bakken, sier Vollvik.

–  Det er som regel vanskelig å få
ting til å klaffe for meg og Henning
samtidig, men denne helga fikk vi
det til.

Vollvik og Solberg fikk stor opp-

merksomhet, særlig fra de aller yng-
ste.

–  Det er hyggelig med oppmerk-
somhet, og det å få muligheten til å
kaste glans over arrangementet.
Interessen for motorsport er ofte
størst på de mindre stedene, sier
han.

Støttespillere
Vollvik synes det var givende å være
på Arctic Cup.

– Vi er her for å støtte arrange-
mentet. Det er som regel vanskelig å
få tak i sponsorer når noen drar i
gang et opplegg som dette. Slik er
det overalt, sier Vollvik.

–  At Henning og jeg kan bidra
som støttespillere er utrolig flott,
påpeker Vollvik.

Flokket seg om kjendis-gjester

Harstad:
Glenn Johansen (17) fra NMK
Harstad vant sammenlagt-
seieren i juniorklassen 
i bilcross.

Åse Hjelvik

17-åringen har deltatt i samtlige løp
i Arctic Cup, og ledet klassen før ar-
rangementet gikk av stabelen i Har-
stad Travpark.

–  Jeg har kjørt alle løpene i Lofo-
ten, Salten og Tromsø tidligere i
høst. Poengmessig har det vært en
fordel å ha deltatt på alt, forteller Jo-
hansen.

Harstadværingen påpeker at det
var veldig jevnt mellom han og kon-

Vant sammenlagt

BÅNN GASS: Det gikk fort i svingene i siste del av Arctic Cup i helga.

KØ: Daniel Elias Rødland (4) og Signe Elisabeth Rødland (2) stilte seg i kø for å
få autografen til den kjente rallycrossføreren.

HYGGELIG: Ludo-gründer Idar Vollvik synes det var trivelig å sette preg på lør-
dagens arrangement.

Jeg har
møtt mange
hyggelige 

mennesker, og
det har vært
veldig gøy å
være her
Henning Solberg
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Mosjøen-Landsås 6-0 (4-0)
Kippermoen gress, 3.-divisjon avd. 11
Mål: 1-0 Morten Olsen (22), 2-0 Eirik Høgseth (30), 3-0 Sindre Ånes (41), 4-
0 Morten Olsen (45), 5-0 Eirik Høgseth (69), 6-0 Eirik Høgseth (94)
Gult kort: Øyvind Antonsen og Sindre Ånes, Mosjøen. Andreas Fiva, Karl Ha-
rald Bruun og Michael Mathisen, alle Landsås
Dommer: Tor Anders Johansen, Mosjøen
Landsås: Karl Harald Bruun – Jan Hugo Simonsen, Lasse Øvre, Mads Tollef-
sen, Andreas Fiva – Stian R. Pettersen, Jørgen Bakke, Eivind Eliassen, Ronny
Iversen – Håkon Mikalsen (Christian Risnes, 55), Michael Mathisen

FAKTA

Uten spillere fra a-stallen, og med
vikarer som lagledere, var det et
særdeles ungt og urutinert HIL 2
som tapte 1-7 for serieleder Mo på
bortebane lørdag. Mo nærmer seg

opprykk til 2.-divisjon. Laget tok
kommandoen og ledet 2-0 allerede
etter 15 minutter. Martin Vee Ak-
selsen og Brage Heide debuterte
for HIL 2 i 3.-divisjon.

Sjanseløse mot serielederen

Mo-Harstad 2  7-1 (4-0)
Moheia, 3.-divisjon avd. 11 lørdag
Mål Mo: Remi Jakobsen 3, Stian Celius 2, Lars Erik Zetterlund Nilsen, Mari-
usz Ekiert
Mål Harstad 2: Kristoffer Moss
Harstad 2: Adrian Madsen – Aleksander Mathisen, Sigurd Madsen, Lasse
Skoglund Hansen, Lars Aders (Brage Heide, 75) – Bare Osman (Nyemah
Brownell, 60), Oskar Alvereng, Thomas Mikalsen (Martin Vee Akselsen, 75),
Simen Brinck-Hansen - Christian Ellefsen – Kristoffer Moss

FAKTA

Vefsn:
(Mosjøen-Landsås 6-0): Landsås
vurderte å trekke seg fra spill i
3.-divisjon neste sesong, men
gir nyordningen en ny sjanse.

Fotball
Øyvind Askevold Kaarbø
oak@ht.no - 911 01 861

Det har inntil nylig vært samtaler
innad i klubben om Landsås skulle
si takk for seg i interkretsserien, 3.-
divisjon avdeling 11. Landsås har
sammen med alle klubber i Hålo-
galand, med unntak av HIL, vært
motstander av endringene som
skjedde i Fotball-Norge da antallet
3.-divisjonsavdelinger ble halvert
foran inneværende sesong.

Hverdagen er blitt akkurat slik
man fryktet. Spillere kvier seg for
lange reiser og todagersturer for å
spille fotball på fjerde nivå, og
klubber har fått nye økonomiske
utfordringer.

For Landsås har det vært spesi-
elt utfordrende på spillersiden.

Ny runde
Klubbleder Espen Ludviksen be-
krefter at Landsås talte på knap-
pene.

–  En stund i høst ble det virkelig
tynt i rekkene i a-stallen. Derfor
måtte vi ta en vurdering om Lands-
ås kan være med videre. Nå ser det
litt lysere ut, og vi ønsker å kjøre en
runde til i 3.-divisjon, sier Ludvig-
sen.

Trener Mads Tollefsen er klar til
å gå løs på sesong to i 3.-divisjons-
avdelingen bestående av lag fra fot-
ballkretsene Nordland og Håloga-
land.

–  Å trekke laget for å starte på
nytt i 5.-divisjon kan ikke en klubb
som Landsås være bekjent med. Da
ville vi stått igjen med et hobbylag,
sier Tollefsen.

Han erkjenner at det så mørkt ut
på grunn av få spillere.

–  Men vi har nå 25 navn på blok-
ka. Allerede kan jeg med et grovt
overslag si at minst 15 er villige til å
satse videre. Vi er bare i september
og har god tid til å sette sammen en
stor og forsterket stall foran neste
sesong, sier Tollefsen.

– Kan konkurrere
Resultatmessig er det blitt like tøft
som Tollefsen fryktet. Lørdag tapte
Landsås hele 0-6 for Mosjøen på
bortebane. Landsås er nest sist på
tabellen, men rykker ikke ned.

–  Vi var det siste laget fra fjorå-
rets kretsserie i Hålogaland som
kom med i den nye avdelingen, og
var et lag som slo motstandere på
nedre halvdel av tabellen. Resulta-
tene har ikke bare vært positive i år,
men vi har ikke latt oss påvirke.
Mange har hatt fin utvikling, og ut-
over høsten har vi forbedret oss
hele tiden og gjort gode prestasjo-
ner mot lagene i toppen. Det gir
meg tro på at vi kan konkurrere på
dette nivået, som er høyere enn i
den gamle 3.-divisjon, sier Tollef-
sen.

Landsås har prestert oppløf-
tende med knepent tap for opp-
rykksjagende Sortland og seier
over medaljekandidat Sandnessjø-
en de siste to ukene.  Mot hjemme-
sterke Mosjøen, som er ett av to lag
i avdelingen uten tap på eget
underlag, var det et steg tilbake.

–  Det er ingenting å si på at Mo-
sjøen vant 6-0, sier Tollefsen.

Fortsetter i 3.-divisjon

Harstad:
Landsås håper på samarbeid
med HIL om 3.-divisjonssatsing.

Landsås-leder Espen Ludviksen
sier han har tatt initiativ overfor
HIL med tanke på å få til et møte.
Tema skal være 3.-divisjonsspill.

–  Det er ikke rom for to 3.-divi-
sjonslag i Harstad. Årets sesong vi-
ser nettopp dette, slik jeg personlig
ser det. Jeg inviterer HIL til et sam-
arbeid der vi må tenke ut over
klubbnivå. Sammen må vi finne
løsninger for å utvikle Harstad-fot-
ballen generelt, sier Ludviksen.

Inviterer HIL til dialog

Flokket seg om kjendis-gjester

Vant sammenlagt

JEVNT: Glenn Johansen (til høyre) og Christer Jakobsen knivet om seieren i hel-
gas bilcrossrace i Harstad Travpark. Sammenlagtseieren i juniorklassen var
allerede i boks for Johansen.

kurrenten Christer Jakobsen fra
NMK Hålogaland. Johansen
understreker at løpet i helga ikke
kunne påvirke det sammenlagte
resultatet.

–  Vi kriget om å vinne helgas
løp. Det var bare noen hundredeler
som skilte oss i siste omgang, sier
17-åringen, og føyer til at det var
spennende.

Johansen synes Arctic Cup i
Harstad Travpark har vært glim-
rende.

–  Dette har vært ei kanonbra
helg. Ambisjonen for løpet var å ha
det artig. Jeg hadde en klar ledelse
sammenlagt, som kunne sikre meg
seieren allerede før kjøringen i
travparken, sier Johansen.

POPULÆR: Henning Solberg fikk stor oppmerksomhet under det siste løpet i Arctic Cup i Harstad Travpark. Her 
sammen med Linnea Lind Jacobsen (3) og Elias Husand Lind (3). Foto: Åse Hjelvik


