
Toppspillere er uaktuelle til kamp mot serielederen

SPENT: Nicolai Christensen håper at et Harstad med eliteambisjo-
ner vil hevde seg trass i svekket tropp til helgens seriekamper.

som vil forsterke laget utover i 
sesongen etter jul, sier Chris-
tensen.

Han tar ikke for gitt seirer i 
noen av oppgjørene i helga.

– Sørfold/Hamarøy vet vi lite 
om. De har hatt en del blande-
de resultater. Den kampen blir 
også spennende. Det er viktig 
at vi spiller vårt spill uansett 

motstander, sier Christensen.
Også Harstads andre- og tred-

jelag skal i aksjon. Sistnevnte i 
3.-divisjon.

– Det blir spennende å se 
hvordan de klarer seg. Tredje-
laget har mange unge og loven-
de spillere, sier han.
ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
oak@ht.no
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Fem kandidater kjemper om 
idrettsprisen. En av dem får 50.000 
kroner.
Juryen har sagt sitt etter innspill både fra 
enkeltpersoner og fagmiljøer. Finalefeltet 
er klart for Idrettsprisen 2017 i regi av Har-
stad Sparebank i samarbeid med Harstad 
Tidende. Nå er det opp til leserne av Har-
stad Tidende å bestemme hvem som skal 
vinne. Kandidatene er nevnt i tilfeldig rek-
kefølge, men satt opp med kandidatnum-
mer i avstemmingen, som er åpnet og har 
siste frist 19. desember klokka 12.00. Det 
er tillatt med maksimalt 20 stemmer fra ett 
og samme telefonnummer.

Kandidat 1
Rallycrossfører Jonas Dalseth Jacobsen har 
vunnet idrettsprisen en gang tidligere. 
Første gang var i 2012 etter det definitive 
gjennombruddet nasjonalt. Han kan bli 
den andre som vinner prisen to ganger si-
den den ble delt ut første gang i 1983. Dal-
seth Jacobsen har i flere år hevdet seg i 
norgestoppen, og i år tok han steget til 
toppen av seierspallen og ble norgesmes-
ter i suveren stil.

Kandidat 2
Tjeldsund Kickboxing Klubb er en gjen-
ganger i finalerunder gjennom stadig å re-
kruttere utøvere til topp nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Årets norgesmester-
skap ble nærmest en eneste lang triumf-
ferd. Klubbens utøvere vant hele seks 
norgesmesterskap. Både Marcus Aarsund 
(2 gull), Celine Røberg (2 gull), Nina Rø-
berg og Margrethe Granhus Edvardsen ble 
norske mestere enten for ungdom, junior 
eller senior. Celine Røberg og Granhus Ed-
vardsen representerte Norge i EM.

Kandidat 3
Hilde Aders fra Kvæfjord er i finalen for 
tredje året på rad. Friidrettsutøveren har i 
år har prioritert motbakkeløp i Europa, og 
høydepunktet var tredjeplassen i Dolomite 
Skyrace. Aders vant også Hermannslauf i 
Tyskland for tredje gang på rad, og kom 
først til mål i Oslo Maraton for andre gang 
på tre år. Hun representerte Norge i ver-
densmesterskapet i ultraløp, og fikk nylig 
beskjed om at hun er uttatt til VM også 
kommende sesong.

Kandidat 4
Iver Koppen fra IK Hind er ny i finalesam-
menheng. Juryen ved leder Knut Bjør-
klund beskriver Koppen som et allsidig 
friidrettstalent på nasjonalt nivå, med 
topp 5-plasseringer i flere løpsøvelser. Han 
er en ressurs for klubben, både som trener 

og en som aktivt bidrar til et godt klubb-
miljø. I junior-NM på hjemmebane kom 
Koppen til to semifinaler hvor han endte 
på femte- og sjetteplass i sine heat, men 
var best av 18-åringene.

Kandidat 5
Nykommer i idrettsprisen er også lang-
rennsløper Ingeborg Hansen fra Medkila 
Skilag. 15-åringen hevdet seg i øvre sjikt 
med sjetteplass i Hovedlandsrennet. I 
landsdelen var hun suveren og vant to in-
dividuelle gull og tre gull totalt i nordnorsk 
mesterskap. Sommertid markerte hun seg 
i løp med en rekke sterke plasseringer og 
tider. Blant annet femte beste tid i Norge 
for jenter født i 2002 på 10 kilometer.

ØYVIND ASKEVOLD KAARBØ
91101861 - oak@ht.no

 • Juryen har talt - nå er det opp til deg å kåre idrettsprisvinneren:

Her er finalistene

KLAR: Ingeborg Hansen gjorde rent bord i 
Nord-Norge, og toppet det hele med 
sjetteplass i Hovedlandsrennet.

BEST: Jonas Dalseth Jacobsen fra Harstad 
vant tre av seks NM-runder og vant 
norgesmesterskapet suverent i rallycross.

STERK: Hilde Aders klatret mot toppen i en 
europeisk motbakkecup, representerte 
Norge i VM og vant løp i inn- og utland.

GULL: Tjeldsund Kickboxing Klubb vant seks 
NM-gull til sammen, og Marcus Aarsund 
hentet hjem to av dem.

FREMADSTORMENDE: Iver Koppen (i midten) 
kom til to semifinaler i junior-NM på 
hjemmebane, og var beste 18-åring.
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