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– Sponsorene varsler stor 
interesse for Hålogaland 
Spektrum, og kaller dette 
for en kjempespennende 
idé.
Det sier prosjektleder Realf 
Hansen og delprosjektleder 
Dag-Jøran Olsen etter at de 
onsdag presenterte storhall-
prosjektet for Tjeldsund kom-
munestyre. Tilbakemeldingene 
som de fikk fra de folkevalgte 
var nesten utelukkende positi-
ve. Dette var også respons som 
var avgjørende for prosjektets 
videre vei. Og for Hansen og 
Olsen var politikernes positivi-
tet på mange måter avgjørende 
for prosjektets utvikling.

– Hadde kommunestyret 
vært negativt innstilte til pro-
sjektet, så hadde det nærmest 
vært meningsløst for oss å fort-
sette arbeidet. Politikernes sig-
nal om at de ønsker dette er 
direkte avgjørende for at vi 
kan gi gass med prosjektet inn 
i framtida, sier Olsen.

– Flerbruket avgjør
Han er ikke i tvil om at det også 
er flerbrukstanken som blir 
viktig når man beveger seg 
mot en eventuell realisering.

– Jeg er overbevist om at det 
som kommer til å bli avgjøren-
de for om man kommer til å få 
til denne hallen er servicebyg-
get. Hvor mange kommunale 
kontorer er helt avgjørende for 
dette prosjektet. Klarer man å 
samle kulturkontorene på 
Evenskjer under ett tak, så har 
man kommet langt. Flerbruket 
av en slik arena er med andre 
ord essensielt for at man kan få 
dette prosjektet til, sier Olsen.

I tillegg til hva man kan få til 
i forhold til kommunens drifts-
budsjett, så er det også et nøk-
kelord å se på hva man kan 
skape av nye muligheter for 
inntekter og næringsaktivitet.

– Innovasjonen og døråpnin-
gen som et slikt prosjekt kan 
medføre, er stor. Og hva man 
kan få til her er noe av det som 
er mest spennende å jobbe 
med, sier Hansen om det vide-
re arbeidet med Hålogaland 
Spektrum.

20 millioner
Han drar fram eksisterende 
festivaler og eventer, hvor en 
stor flerbrukshall vil fungere 
som en katalysator for en vide-
reutvikling.

– Vi har eksempelvis en 
sterk samisk kultur, som kan-
skje kan ta i bruk denne are-
naen i framtida. Det samme er 
også gjeldende for vår egen 

dansegalla. Så er også tilfellet 
for nye prosjekter på denne 
arenaen som kan oppstå som 
en følge av at en slik arena rea-
liseres, sier Hansen.

En annen sak er næringsli-
vet, og deres reaksjoner på 
prosjektet. De mener prosjekt-
lederen er spennende.

– Vi har en budsjettpost på 
20 millioner kroner som vi har 

 • Forprosjektets menn om realiseringen av Hålogaland Spektrum:

– Flerbruket vil bli avgjørende

POSITIVE: Dag-Jøran Olsen (t.v.) og Realf Hansen har begge stor tro på at Hålogaland Spektrum lar seg realisere. – Et 
spektrum vil føre til økt bolyst og at Evenskjer blir et sterkere sentrum i hålogalandsregionen, mener henholdsvis 
delprosjektlederen og prosjektlederen for stor-arenaens forprosjekt: FOTO: IVAR HJELVIK

Mette Stattin kan være 
godt fornøyd med årets 
deltakertall hos Festspil-
lekene.
Det sier Mette Stattin om at det 
nærmer seg årets største arran-
gementsmessige høydepunkt i 
form av Festspillekene.

– Det er noe som vi ser veldig 
fram til. Når vi også kan se 
rundt 140 deltakere. Det er noe 
som viser at vi langt på vei kan 
matche antallet påmeldinger 
som vi hadde i fjor på over 150 
deltakere, sier Hind-lederen. 

I tillegg er det en ekstra di-
mensjon over årets arrange-
ment i Stangnes idrettspark. 

– Vi er jo også godt fornøyd 
med å få forespørsel om å være 
Troms Friidrettskrets jubile-
umsstevne. Derfor får delta-
kerne en spesiell 
jubileumsmedalje dette året, 
sier Stattin om friidrettskret-
sen, som i år runder 125 år.
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Solid oppslutning om Festspillekene

OPPTUR: Mette Stattin er fornøyd med oppslutningen til helgas 
Festspilleker ARKIVFOTO: IVAR HJELVIK

Han har vunnet tre NM-
titler. Likevel kan Jonas 
Dalseth Jacobsen forsikre 
om at det kun er nytt NM-
gull som gjelder.

Fjorårets NM-vinner kan forsi-
kre om at det ikke er noe å si på 
lysten til å stikke av med nok en 
seier når det er duket for se-
songstart denne helga. 

– Står man på en startstrek så 
vil det alltid være det å vinne 
som gjelder for meg, sier Dal-
seth Jacobsen.

Han leverte glimrende kjø-
ring i fjor, og var meget godt 
fornøyd med hvordan det aller 
meste fungerte da. 

– For meg har det kun blitt 
gjort små justeringer med bilen 
før årets sesong. I fjor fungerte 
det meste som det skulle. der-
for har jeg stor tro på at den 
skal holde mål, også i år, sier 
Dalseth Jacobsen.

Ingen suksess
Men Kanebogen-mannen som 
er bosatt i Trøgstad, er likevel 
ikke sikker på om det er i se-
songinnledningen at man skal 
legge grunnlaget for målsettin-
gen om sitt fjerde NM-gull i 
premieskapet. For fortida viser 
at Gardermoen ikke er noen 
lykkebane for bilføreren.

– Dette er en bane som aldri 
har passet meg. Jeg har hatt 
seieren i lomma i tre år på rad, 
men har på en eller annen 
måte mislyktes alle gangene. Så 
det er dessverre ikke en bane 

hvor jeg har en spesielt god fø-
lelse. For her har jeg forferdelig 
dårlig statistikk, sier Dalseth 
Jacobsen.

– Stresser ikke
Det er likevel ikke knyttet spesi-
elt mye uro til at dette er årets 
oppstartsbane.

– Selv om man alltid setter 
seg i bilen for å vinne, er det 
ikke noe stress om man ender 
opp med en pallplass av annen 
valør her. Drar man i tillegg 
med seg godt med poeng vide-
re til neste helg, så er det ikke 
noe som er et problem. Da får 
jeg heller satse på å legge 
grunnlaget ved å gjøre det bra i   
de andre fire rundene som ut-
gjør årets NM, sier motorsport-
utøveren fra Harstad.
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– Når det er klart for 
start går man for seier

VINNER: Jonas Dalseth Jacobsen har tro på en ny og god sesong, 
hvor målet er gull i NM i rallycross. ARKIVFOTO

TRIPPEL: Jonas Dalseth 
Jacobsen har tre NM-gull i 
premieskapet fra før. 


