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Jonas Dalseth Jacobsen ble 
kraftig overrasket da han 
ble tildelt sportsprisen un-
der NMKs årsavslutning lør-
dag kveld.
Det bekrefter hovedpersonen 
selv etter at avslutningen ble av-
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PRISVINNER: Jonas Dalseth Jacobsen fikk NMKs sportspris 
for 2017. Prisen ble delt ut lørdag. ARKIVFOTO

Fanny Johansson var en 
av fire proffspillere som 
forsvant fra Medkila halv-
veis ut i sesongen. Nå har 
midtstopperen kommet i 
konflikt med klubben hun 
forlot i sommer. 
3. juli kunne Medkila-trener 
Margunn Haugenes bekrefte at 
Medkila og lagets fire utenland-
ske spillere hadde blitt enig om 
å avslutte samarbeidet med 
umiddelbar virkning. De fire 
spillerne var Tiffany McCarty, 
Alexandra Quincey, Fanny Jo-
hansson og målvakt Megan Ku-
feld. Kort tid etterpå ble 
proffspillerne erstattet av fire 
nye.

Da de fire proffspillerne for-
lot klubben lå Medkila sist på 
tabellen uten å ha vunnet en 
eneste kamp. Johansson, som 
egentlig er midtstopper, ble i 
flere kamper brukt som spiss 
på grunn av skader i troppen, 
noe som aldri var en stor suk-
sess.

Da de fire Medkila-proffene 
dro ville ingen av spillerne 
snakke med Harstad Tidende. 
To måneder etterpå har likevel 
Fanny Johansson selv tatt kon-
takt, etter at hun har opplevd 
det hun mener er kritikkverdig 
behandling fra Medkila.

– Nekter meg overgang
Johansson kritiserer Medkila 
for at hun ikke får skrive under 
for en annen klubb hvis hun 
ikke betaler ekstrakostnader  til 
klubben for å bryte kontrakten.  

– I dag har Medkila fortsatt 
kontrakten min som spiller gyl-
dig, og derfor får jeg ikke ta 
overgang til verken svenske el-
ler andre internasjonale klub-
ber. 

– Medkila har i løpet av den-
ne tiden nektet meg fra å skrive 
under for en annen klubb hvis 
jeg ikke betaler et visst beløp. 
Det beløpet utgjør nesten det 
jeg tjente på Medkila i løpet av 
mine tre måneder, sier hun.

Det er ikke bare Johansson 
som ikke kan ta en overgang til 
en annen klubb. Medkila kre-
ver betaling også fra Megan 
Kufeld og Alexandra Quincey. 

Konflikt
Daglig leder i Medkila, Stig 
Karlsen, reagerer på kritikken 
klubben får fra den tidligere 
spilleren. 

– Det var for det første ingen 
enighet mellom Medkila og de 
tre spillerne, inklusive Fanny, 
som forlot klubben og Harstad 
etter vårsesongen om at de  
kunne bryte gjeldende arbeids-
avtaler. Tvert imot var dette et 
avtalebrudd som satte klubben 
i et alvorlig dilemma, sier han.

– Medkila fikk tak i erstattere 
i løpet av juli. Dette medførte 
nødvendigvis ekstra kostnader 
som klubben krever dekket av 
de tre spillerne som forlot. I 
påvente av oppgjør, blir spiller-
lisensene holdt tilbake. Det er 
klubbens juridiske samarbeids-
partner, Advokatfirmaet Finn. 
Siden i sommer har de hatt kor-
respondanse og dialog med 
spillernes agenter – så også 
med agenten til Fanny, sier 
han. 

– Så langt har ikke Fanny 
kommet klubben, og tilbud gitt 
av klubbens advokat, i møte.
Det er dagens situasjon. Dette 
kunne vært ordnet umiddel-
bart dersom litt velvilje fra 
agent og spiller hadde blitt vist. 
Straks avtale foreligger, frigis 
lisensen, og Fanny kan spille 
der hun vil, sier Karlsen. 

– Uaktuelt
Etter å ha fått vite at Medkila 
krevde penger tilbake skal Jo-
hansson, ifølge henne selv, for-
søkt å få kontakt med Medkila 
for å spille ut sesongen.

– Da jeg motvillig spurte 
gjennom min agent om jeg 
måtte komme tilbake for å spil-
le sesongen ut med Medkila, 
fikk jeg et nei. Akkurat nå spil-
ler jeg derfor ikke noen steder, 
sier Johansson.

Karlsen mener det var helt 
uaktuelt å la Johansson få spille 
ut sesongen med Medkila. Da 
forespørselen kom var nye er-
stattere allerede signert, og de 
utenlandske proffene hadde 
sagt ifra til lagkameratene sine 
at de kom til å forlate klubben. 

– Det er selvsagt ikke slik at 
man kan ombestemme seg se-
nere på høsten, og da si at man 
likevel kan spille ut kontraktsti-

den. Dette er ikke noen lek 
med barn, men alvorlige avta-
lebrudd fra en part. Klubben 
hadde skaffet erstattere med 
bakgrunn i det som skjedde, så 
det løpet var kjørt. Spillerne 
meddelte at de forlot klubben 
for godt i forbindelsen med 
hjemreisen i sommerferien, og 
at de ikke ville komme tilbake 
og spille høstsesongen og full-
føre kontrakten. Dette ble også 
skriftlig bekreftet av deres 
agent, sier Karlsen.

Frustrert
Johansson kritiserer Medkila 
for å være vanskelig å forholde 
seg til, og for å ødelegge hen-
nes videre karriere.

– Jeg føler i dag at jeg har fått 
nok av hvordan jeg blir be-
handlet av Medkila. Jeg vil 
snakke ut om dette slik at de  
forstår hvor alvorlig denne si-
tuasjonen er. 

– Da vi forlot Medkila fikk jeg 
inntrykk av at de ønsket oss alle 
det beste, og at både vi og Med-
kila skulle gå videre på en rolig 
og stille måte. I stedet har Med-
kila forsøkte å stikke flere kjep-
per i hjulet for meg siden jeg 
forlot. Ikke er det nok med at 
de ikke tar denne situasjonen 
seriøst, men de prøver også å 
melke oss spillere for store pen-
ger. Samtidig har Medkila selv  
brutt kontrakten. Det er helt 
idiotisk. Når fire spillere forla-
ter en klubb midt i sesongen av 
lignende årsaker må man be-
gynne å tenke på hva klubben 
gjør feil som organisasjon, og i 
dette tilfellet også som arbeids-
giver, sier hun. 

– På det rette
At Medkila ifølge Johanssen 
ikke ville ha henne med resten 
av sesongen, og heller ikke ville 

la henne ta en overgang til en 
svensk eller utenlandsk klubb, 
har gjort henne frustrert.

– Hele denne situasjonen 
gjør meg trist. Selv om det var 
mye motgang resultatmessig, 
så gjorde jeg alt jeg kunne for 
Medkila under mine tre måne-
der i klubben. Jeg tenker at jeg 
ikke fortjener at Medkila ven-
der ryggen til meg og behand-
ler meg som luft. Jeg håper og 
ber om at Medkila velger å 
komme fram til en god løsning 
med meg og min agent, sier 
hun. 

Stig Karlsen mener Medkila 
har alt på det rene, og at klub-
ben har full rett til å holde igjen 
lisensen. 

– De arbeidsavtalene som 
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UENIG: Daglig leder i Medkila IL, 
Stig Karlsen.

Aleksander Instanes Mar-
kussen har blitt historisk 
på Kanebogen miniatyr-
skytebane.
Skytteren fra Ramsund Skytter-
lag er den eneste som har klart 
kunststykket å skyte 250 poeng 
av 250 mulige i stevnesammen-
heng. Det skjedde under dob-
beltstevnet som ble avholdt på 
Trondenes Skytterlags nye mi-
niatyrskytebane i Kanebogen. 

– Instanes Markussen leverte 
serien i helgas aller første lag. 
Det var en prestasjon som in-
gen andre klarte å kopiere, sier 
Tom Marius Gjertsen Kalvik i 
Trondenes Skytterlag. 

I dobbeltstevnet, som blant 
annet var et substitutt for den 
tradisjonelle Trondenestreffen, 
var det også flere som leverte 
prestasjoner å skrive hjem om.

– Andreas Riisnæs skjøt 299 
poeng av 300 mulige. Det sam-
me gjorde Idar Sareussen, sier 
Gjertsen Kalvik om de to skyt-
terne fra arrangørklubben.

I den tøffeste klassen, klasse 
5, framhevet han Bengt Brat-
lands 297 poeng av 300 mulige 
som helgas beste resultat.

– Det er et godt resultat. Selv 
skjøt jeg til sammen ni niere i 
helga. Men våpenet og blinkene 
er det ingenting galt med. Pro-
blemet sitter hos mannen selv, 
sier Gjertsen Kalvik. 
IVAR HJELVIK
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Historisk 
prestasjon

FYLTE: Aleksander Instanes 
Markussen fra Ramsund 
Skytterlag.
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Han sov dårlig inn imot 
skjebnekampen mot Sen-
ja. Men der tok Andreas 
Arntzen saken i egne hen-
der.
For da laget hadde kjempet seg 
til et hjørnespark i det siste spil-
leminuttet før pause, fant Fløy-
as høyreback sin posisjon i 
returrommet på Islandsbotn 
stadion. Da ballen kom dum-
pende ned i retning Arntzen, 
var det bare å kline til. 

– Jeg lukket øynene og håpet 
på det beste. Men det lettet 
noen kilo fra skuldrene mine 
da ballen lå i nota, sier Arnt-
zen.

Dårlig med nattesøvn
Inn imot det som ble betegnet 
som en skjebnekamp, var ikke 
akkurat oppladningen optimal 
for den 25-årige Fløya-spille-
ren.

– Det å spille 3.-divisjonsfot-
ball er stor forskjell fra å rykke 
ned. Siden vi skulle møte godt-
gående Senja, var det nok 
mange som trodde at vi skulle 
være laget som gikk ned i dag. 
Det har blant annet gått hardt 
ut over nattesøvnen denne 
uka, sier Arntzen.

At 25-åringen fra Harstad 
hadde distansert seg fra krigen 
i boksen på dødballer fra sida 
er ikke tilfeldig. 

– Jeg har slitt med en skulder 
som går ut av ledd. Det har den 
gjort flere ganger denne seson-
gen. Derfor er det også slik man 
ikke har noe i denne krigen i 
gjøre, sier Arntzen.

Lørdag ble det utslagsgiven-
de for den sympatiske 25-årin-
gen.

– Dette ble jo en jevn kamp 
som bølget fram og tilbake. Li-
kevel følte jeg aldri at seieren 
var truet, sier høyrebacken.

 – Stor betydning
Derfor gjorde Fløya hva de 
måtte i årets siste serieomgang. 
Det gjorde også de aller fleste 
andre lag som kjempet med 
kniven på strupen i nedrykks-

sumpa. Derfor endte fire lag på 
35 poeng. Dårligst målforskjell 
hadde Funnefoss/Vormsund. 
Selv om de vant sitt oppgjør, så 
må de ta den tunge veien ned i 
4.-divisjon.

– Fløya er noen glade amatø-
rer, men også langt mer enn et 
vanlig fotballag. Vi gleder oss til 
hver eneste trening sammen. 
Vi er en gjeng som, selv om vi 
bare er i 3.-divisjon, ofrer mye 
for å få holde på med vår aktivi-
tet. Da betyr det faktisk også en 
hel del for oss å få lov til å fort-
satt spille 3.-divisjonsfotball 
neste sesong, sier Arntzen, 
som spiller i klubben sammen 
med Hans-Eivind Rydeng og 
Espen Berthung.

Operasjon neste
Mannen, som opplevde å bli 
seriemester i eliteserien i futsal 
med Sjarmtrollan, avviser like-
vel at det blir noe forsvar av 
dette mesterskapet for hans 
del. 

– Nå er det på tide å gjøre 
noe med denne skuldra som 
driver og popper ut med jevne 
mellomrom. Derfor har jeg be-
stemt meg for å legge meg un-
der kniven for å få noe gjort i 
denne sammenhengen. Denne 
operasjonen gjør nok sitt til at 
jeg mister årets futsal-sesong. 
Men jeg satser på at jeg skal 
være fullt ut klar til neste se-
song med Fløya, sier Arntzen.

– Blir det noen form for 
feiring av denne kontrakts-
fornyelsen?

– Akkurat nå sitter man med 
beina høyt og slapper av etter 
seieren. Men gjengen skal vel 
møtes i kveld og markere se-
songavslutningen, sier Arntzen 
etter kampslutt lørdag etter-
middag.

Før intervjuet er tilbakelagt 
kommer han med følgende 
melding:

– Om du treffer på noen HIL-
spillere, så må du ikke glemme 
å takke dem for hjelpa.

IVAR HJELVIK
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Ble den store helten i 
årets nedrykksdrama

JUBEL: Espen Berthung (t.v.), Hans-Eivind Rydeng (i midten) og 
Andreas Arntzen kunne juble for at Fløya hentet hjem den viktige 
trepoengeren som trengtes for å fornye 3.-divisjonskontrakten. 
FOTO: PRIVAT

Mottok stor nasjonal bilsport-pris
holdt lørdag kveld. Da ble den 
24-årige NM-vinneren fra Ka-
nebogen tildelt NMKs sports-
pris for 2017.

– Dette hadde jeg ingen for-
ventninger om på forhånd. 
Derfor ble jeg også overrasket 
da mitt navn ble lest opp un-
der tildelingen av prisen, sier 
hovedpersonen selv. 

Rallycross-føreren som tok 
NM-bronse i 2016, slo til med 
NM-gull under årets sesong. 

– I begrunnelsen for pristil-
delingen ble det lagt vekt på at 
vi, til tross at vi hadde base 
langt nord, hadde klart å byg-
ge oss opp fra ingenting til å 
hente hjem NM-tittelen i den 
største rallycross-klassen, sier 

Dalseth Jacobsen.
Med prisen følger det også 

20.000 kroner til motorsport-
utøveren.

– Det er veldig morsomt å få 
denne prisen. Og selv om pen-
gene kommer godt med, betyr 
utmerkelsen aller mest.
IVAR HJELVIK
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KONFLIKT: Fanny Johansson er frustrert over at Medkila blokkerer en overgang til en annen klubb. Medkila 
har vanskeligheter med å forstå kritikken, og peker på at Johansson hadde kontrakt med klubben ut 
sesongen, noe som hun har valgt å bryte. For å gi Johansson lisens til å spille for en annen klubb krever 
Medkila penger som de mener de trenger for å dekke merkostnadene ved å signere fire nye proffspillerne. 
Johansson mener på sin side at klubben krever en altfor stor sum av henne. ARKIVFOTO: IVAR HJELVIK

spillerne skriver under på, er 11 
siders standardavtaler god-
kjent av FIFA og NFF, og regule-
rer i detalj det avtalerettslige 
forholdet mellom partene. Det 
er spillernes agenter som opp-
trer og forhandler på vegne av 
spillerne, før klubb og spiller 
skriver under. Avtalene sank-
sjoneres av NFF. Medkila for-
holder seg til, og har alltid vært 
pinlig nøyaktig på å overholde  
avtalen, men måtte samtidig 
forholde seg profesjonelt til det 
som skjedde i sommer, sier 
han.

Samtidig som Johansson 
kommer med grove anklagelser 
mot klubben velger hun også å 
snakke ut om hvordan hun 
opplevde tiden i Harstad.

- Dårlig behandlet
– Før jeg valgte å forlate Med-
kila, tenkte jeg ikke på det én 
gang, men kanskje ti ganger. Så  
konkluderte jeg med at jeg 
hadde fått nok. Beslutningen 
om å forlate Medkila ble også 
tatt  uavhengig av de andre 
utenlandske spillerne. Først et-
ter at jeg bestemte meg for å 
forlate, fikk jeg vite at de andre 
proffene fattet samme avgjø-
relse. Da skjønte jeg at de opp-
fatningene jeg hadde av 
Medkila stemte, sier hun.

– Jeg valgte å forlate Medkila 
av flere grunner, men hovedsa-
kelig fordi jeg følte meg dårlig 
behandlet. Dette handlet om 
lønn, bolig og dårlige trenings-
forhold, sier spilleren, uten at 

hun ønsker å gå noe nærmere 
inn på detaljene.

Johansson spilte til slutt 12 
kamper for klubben. Hun teg-
net seg ikke på skåringslista, og 
markerte seg ikke på annet vis 
enn å få to gule kort.

Når Stig Karlsen blir presen-
tert for Johanssons versjon, har 
han vanskeligheter med å for-
stå hennes kritikk. 

– Fanny hadde en toroms 
leilighet til disposisjon mens 
hun var hos oss, som nå er 
overtatt av ny spiller. Når det 
gjelder treningsforhold har vi 
de forhold som vi har og har 
hatt gjennom flere år for vårt 
lag i Toppserien, forteller han.
THEODOR KARLSEN
48205172 – sport@ht.no


