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Nyheter  side 6 og 7 

Nyheter  side 6 og 7

Nyheter  side 4

Sport  side 16 og 17
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Senk skuldrene og glem førjulsmaset.

Lillejulaften blir det gospel. 04

Leif-Magne Klæboe 

måtte stryke skjorter 

til eksamen. Det gikk 

strykende. 20 år som 

selger av herreklær i

Harstad har vært litt 

mer opp og ned.

Lucia er stas,
mener Vegard. 18
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I DAG!

I dag åpent

til 19.00

– Norges største senterfamilie

550 p-plasser
med gratis
parkering

Åpent: man-fre 10-20 • lør 10-16  •  amfi.no

Amfi – Norges største senterfamilie

ulegavetips!

STOR OG LITEN

JJ
SPIDERMAN BILBANE 
m/loop, 6,3 m. Carrera. Ord 899,-

NÅ 699,-

DIAMANT REKKERING 
1,0 ct w/si. Ord 29.900,-

NÅ 19.900,-
Stort utvalg i diamantsmykker

KAPPELAKEN
Før opptil 699,- 

NÅ 99,- 
Begrenset antall – først til mølla...

DIGITAL FOTORAMME 
7" (17,78 cm) LCD skjerm, 

innebygget kortleser: 
SD, MMC, USB-tilkobling.

KUN 598,-

i dag fredag lørdag

-2 +1 +1

Tips oss på telefon 77 01 80 01 Nord-Norge kr 20,-  Sør-Norge kr 25,-  

Trolig til Festspillene
Danserne Anne Katrine og Liv Hanne Haugen kommer trolig til 
Festspillene 2010 med urpremiere på stykket “Den lille sjelen og sola”.

Kultur side 32

Flytter 
til Afrika
Ivar Frans Hagenlund (51) tar
overgang fra Harstads nærings-
liv til Norsk Folkehjelp i Angola.

Kikhoste 
stoppet 
rapport

Tar selv-
kritikk 
Statens vegvesen innrømmer at
de har vært for sløve i behand-
lingen av fornminner ved Dale
på Grytøya.

Nyheter  side 7

Kutter ikke
i barnehagene

Harstadværingen Jonas 
Dalseth Jacobsen (16) har
kapasitet nok til å vinne 
norgesmesterskapet i rally-
cross sammenlagt, mener
Henning Isdal, som blant 
annet har jobbet tett med 
Petter Solberg.

– Kan bli
best i 
Norge
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Det blir ikke kuttet i barnehagene i 
Harstad. 

Det opplyser leder i økonomiutvalget Jan
Fjellstad.
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Ungdommens egen romjulsturnering som skal bli en årlig
foreteelse arrangeres i 

Hallen deles i to baner, slik at to kamper går samtidig.
Det konkurreres i følgende 8 klasser :

Lillejenter og lillegutter (inntil 12 år i 2009) spillerpris kr. 60,-
Småjenter og smågutter (inntil 14 år i 2009) spillerpris kr. 60,-   
Jenter og gutter (inntil 16 år i 2009) spillerpris kr. 70,-
Junior jenter og junior gutter (inntil 19 år i 2009) spillerpris kr. 70,-

Det tillates en overårig spiller på banen ( kun ett år for gammel)
Hver kamp er på 20 minutter uten tillegg i tid. 5 minutter mellom hver kamp,

og felles start og stopp på begge banene. 
Sekretariatet styrer klokka med nedtelling. Vi benytter 7-er mål.

Hvert lag består av 5 utespillere pluss keeper, og vi spiller med lavt-
sprettende futsalball størrelse 4. (klasse 12 år benytter st. 3)

Arrangør er Harstad Damefotball som er Nord Norges eneste
fotballklubb bare for jentespillere i alle aldre.

Aldersbestemmelsene og kampreglement følger reglene til 
Norges Fotballforbund unntak:

1 ”det tas innspark i stedet for innkast” 
2 ”glidetakling er kun tillatt for keeper inne i målfeltet”

– NM-
Hol:
– Denne gutten har
noe helt spesielt i seg.

Motorsport 
Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932

Primus motor
for Jonas Dal-
seth Jacobsen

(16), Henning Isdal
(bildet), slutter ikke å
bli imponert over sin
elev. 

– Under neste års NM-runde
har han ikke noe spesielt press på
seg. Likevel stiller ikke Jonas på
startstreken i en idrettskonkurran-
se for å bli nummer ti. Det vil ikke
overraske meg om han makter å ta
medalje i sin første sesong som
rallycross-fører. Han har også ka-
pasitet nok til å vinne NM
sammenlagt, mener Isdal om sin
nye disippel, som sist helg kjørte
vinterrally.

Går alt som planlagt bør talen-
tet ha gode muligheter til å hevde
seg helt i toppen av resultatlista,
på trass i av konkurranse fra rundt
30 andre konkurrenter.

Sjokkerte alle
Henning Isdal er ingen hvem som
helst i norsk motorsport. Han har
vært kartleser, og har over 100 ral-
ly-runder bak seg på høyeste na-
sjonale nivå. I tillegg er han man-
nen bak talentkonkurransen Juni-
or Challenge, hvor Dalseth Jacob-
sen presenterte sitt talent med
motorsport-Norge som tilskuere.

– Vi ble satt helt ut. At det skulle
komme en gutt fra den nordnor-
ske enklaven i Harstad-området,
og kjøre over all motstand i bil-
cross-sammenheng, er ikke hver-
dagskost. Dette hadde vi ikke ven-
tet i det hele tatt, mener Isdal. 

Isdal jobbet tett med Petter Sol-
berg inntil han fikk sitt internasjo-
nale gjennombrudd midt på 90-
tallet. 

– Jonas og Petter er to helt for-
skjellige typer. Men de har en ting
til felles, nemlig den enestående
vinnerviljen, understreker Isdal. 

Jobber med finansene
Det paradoksale i det hele for Isdal
er at Dalseth Jacobsen nødvendig-
vis ikke trenger å komme til start i
neste års rallycross-NM på grunn
av mangel på penger. 

–Jeg jobber knallhardt med det
økonomiske, og har en god del
baller i lufta på forskjellige steder.
Men fem måneder før sesongen
skal kjøres i gang sitter jeg med en
god følelse. Med den utviklingen
han har hatt, kan jeg egentlig ikke
forestille meg at hans motorsport-
karriere kan bli stoppet nå, mener
Isdal. 

Foreløpig sitter ikke den aktive
tilretteleggeren for Dalseth Jacob-
sen med avtaler som genererer
rene kroner. 

– Vi har per i dag en dekkavtale
som har en verdi på 70.000 kroner,
påpeker Isdal. 

Skal Dalseth Jacobsen ha råd til
å stille til start under første NM-
runde på Melhus i månedsskiftet
mai/juni, er han nødt til å finansi-
ere en rallycross-bil og et lag av
mekanikere. Regningen for dette
vil minst komme på 300.000 kro-
ner. 

–.Vi bør ta en avgjørelse på om
deltakelsen i årets fire NM-runder
lar seg gjøre innen midten av fe-
bruar, sier støttespilleren.
Om planene mot formodning ikke
lar seg realisere, har Isdal likevel
en alternativ plan for Dalseth Ja-
cobsens videre karriere. 

– Avtalen om at Jonas kan dis-
ponere en bil og delta i Subaru
Cup er så godt som i boks. Dette
dreier seg om en serie asfaltløp på
bane som vil være med på å utvide
horisonten til Jonas. Han er enda i
en fase hvor det fortsatt er mulig å
ta veivalg inn mot andre forgrei-
ninger av motorsporten, mener Is-
dal. 

innen rekkevidde

Tromsø:
Fire talenter fra Harstad
tok til sammen 11 medal-
jer i sist helgs talentcup i
Taekwondo i Tromsø.
Taekwondo - ITF

Rune Robertsen
rro@ht.no - 476 09 926

ITF-Harstad stilte med til sam-
men fire utøvere fra to av tre av
byens ITF-forgreininger i turne-
ringen.

– Deltakerne fra ITF-Harstad
tok hjem fire gull, to sølv og en
bronse i individuelle disipliner,
mens Håvard Johansen fra
Chang Hun Taekwon-Do Aca-
demy fikk to gull og to sølv. To-
talt seks gull og fire sølv samt en
bronse, forteller instruktørene
Ronny Andreassen (ITF Harstad
Taekwondoklubb) og Herulf

Mathisen (Chang Hun Taek-
wondo Academy). 

– Spesielt artig var det at ITF-
Harstad også tok hjem gullet i
team mønster. Teamet besto av

Synne Hansen, Sofie Ægidius og
Sebastian Ægidius, alle nylig
gradert til grønt belte, sier in-
struktørene, som var tilfreds
med innsatsen til sine egne.

De fleste brikkene på plass
Harstad:
– Vi skulle gjerne hatt
med noen fra næringsli-
vet.

Basketballigaen
Rune Robertsen
rro@ht.no - 476 09 926

BREDE SMIL: Fra venstre Synne Hansen, 6.gup, Sofie Ægidius, 6.gup, Sebastian
Ægidius 6.gup og assisterende instruktør Ronny Andreassen, tredje dan.
Foto: Privat

Svein Kjetil Finstad, styreleder
i Harstad Basketballklubb savner
næringslivspersoner i forslaget
til det nye styret som velges i
kveld. HBBK skal som kjent en-
dre styremodell på kveldens eks-
traordinære styremøte.

– Jeg skulle gjerne hatt perso-
ner med næringslivstilsnitt i sty-
ret. En tøff hverdag, samt at
mange har avtaler om at de ikke
kan være med i styret er to av
grunnene til at de ikke er repre-
sentert, mener lederen.

Kun to av 14 plasser er usikre
eller ubesatt. Av de 12 som er
klare har samtlige hatt en form
for tilknytning til klubben fra tid-
ligere.
Valgkomiteens forslag til Har-
stad Basketballklubbs nye styre:
Leder: Svein Kjetil Finstad
Nestleder: Ubesatt
Styremedlemmer: Marco Elsafa-
di, Ken Rune Berg, Rolf Wivesol,
Harald Kristoffersen, Hans
Georg Indresand, Tone Indre-
sand, Karen Degerud, Sara Al-
Haddad og May Liss Hansen
Varamedlemmer: Elisabeth
Lenes og Knut Johansen

Svein Kjetil Finstad

JIMMY HEIMER
(bildet) forsterker
Gjelleråsen foran
helgas viktige dob-
beltkamper i Har-
stad. Målvakten
kommer fra Greåker
der han har spilt halve sesongen
etter å ha kommet fra Sverige.
Heimer var med på å ydmyke
Harstad 13-2 i Harstad tidligere i
høst. Nå skal han derimot spille
for ett tabellmessig svakere lag
som mobiliserer kraftig. Også
forward Per Christian Brath er
hentet hjem fra sin danske klubb
Hafnia for å spille kamper for sin
tidligere klubb mot Harstad. 

ROMJULSCUPEN er fortsatt
åpen for påmelding. Likevel kan
Medkilas daglige leder, Dag Sol-
berg, opplyse at turneringa blir
velfylt i år igjen. – Foreløpig har
vi mottatt påmelding fra 20 her-
relag og seks damelag. Vi setter
strek ved 30 lag, sier Solberg.
Påmeldingsfristen går ut fredag.  

Medaljerush

På «juniorlandslaget»
Harstad/Hol:
Jonas Dalseth Jacobsen
ble funnet verdig en plass
på det norske juniorlands-
laget i motorsport.

Hovedpersonen selv mener at ut-
taket gjør han ennå mer klar for å
fortsette sin motorsport-karriere
på nasjonalt nivå. 

– Uttaket til talentgruppa i regi
av Norges Bilsportforbund gjør
meg bare enda mer motivert for å
benytte sjansene jeg får på nasjo-
nalt nivå på en god måte, mener
Dalseth Jacobsen. 

Dermed har han havnet i godt
selskap. 

– I samme talentgruppe finner
vi Andreas Bakkerud, Pål Varhaug
og Mads Lysen. At Jonas også er
inkludert i denne gruppa er et
sterkt signal fra bilsportforbundet,
mener primus motor Henning Is-
dal. 

Dette betyr også at den lokale
rallycross-føreren er inkludert i
forbundets egen talentgruppe. 

– Her snakker vi om samlinger
hvor utøverne blir veiledet på om-
råder som trening, ernæring og
mediatrening. Dette kan godt kal-
les for motorsportens juniorlands-
lag, mener Isdal.   
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Kjørte inn nye ski og sko
Bardu:
Harstad alpinklubbs
unge og lovende løpere
forberedte seg til vinter-
sesongen i helga.

Alpint
Rune Robertsen
rro@ht.no - 476 09 926

Årets første skisamling i Nord-
Norge gikk av stabelen i Steilia i
Bardu fra fredag til søndag.

– Løperne fikk trent storsla-
låm på fredag og lørdag under
litt bløt kunstsnø, og på søndag
fikk de trent slalåm i forskjellige
løypemodeller. Søndag var det

kuldegrader og isete i siste
brattheng, forteller Stig Are Nil-
sen i en e-post. 

Talentet Andreas Lands-
holm fikk føle glattisen på
kroppen.

– Han hekta på toppen av
det berømte sistehenget,og
seilte på dunjakken fra heng-
kanten og ned til sletta ”om
trent 100 meter”. Da han omsi-
der stoppet, og ble spurt hvor
han hadde vondt - kom det
kontant: ”overalt”. Det gikk
heldigvis bra uten alvorlige
skader, sier Nilsen.

Totalt var fem løpere fra
Harstad var representert på
kretssamlingen. 

Trass i ujevne forhold berget

arrangøren det inn med kunst-
snø.

– Det er alltid gøy å komme
på ski etter en lang sommer og
en høst med masse barmark og
innetrening. Mange løpere fikk
også benyttet helga til å kjøre
seg inn på både nye ski og sko,
sier Nilsen, som sammen med
løperne gleder seg til sesong-
start i midten av januar og spe-
sielt fartssamlingen i Sollia 3.-
6. februar 2010. 

– Vi håper derfor på masse
snø i Sollia i tiden framover, av-
runder Nilsen.

PÅ SAMLING: Harstad alpinklubb var i Bardu i helga. Fra venstre: Andreas
Landsholm G-11, Beate Anthonsen J 14-15, Jonas Landsholm G 14-15, Håvard
Mæhle G 12-13 og Ingar Olufsen G 14-15. Foto: Privat  

FRAMTIDIG VINNER?: Henning Isdal er sikker i sin sak. I Jonas Dalseth Jacobsen har han funnet et talent som kan nå så langt han bare ønsker selv. – Han har den samme vinnerviljen som Petter Solberg, mener
Isdal. Foto: Privat  

Hennin

Jonas og Petter Solberg er
to helt forskjellige typer. Men
de har en ting til felles, nemlig
den enestående vinnerviljen.
Henning Isdal. 

«


