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Hinnøy Golfklubb 
fikk lørdag vist 
fram sin idrett og 
hvorfor de brenner 
for den.
HARSTAD:  På det som klub-
ben håper skal bli startpunktet 
for deres bane ved Vikevannet  
overfor Halsebø, ble det rig-
get til for at klubben for første 
gang skulle få introdusere sin 
idrett for nysgjerrige mennes-
ker fra fjern og nær. 

– Når vi eventuelt får klar-
signal for å starte anleggelsen 
av golfbanen, er det viktig for 
oss å vise fram den idretten 
som vi  bedriver. Derfor hadde 
vi jo også forhåpninger om at 
det skulle komme en del nys-
gjerrige som skulle få sin inn-
føring i golfens verden, sier 
leder av Hinnøy Golfklubb, 
Albert Kristensen. 

Stor oppslutning 
Denne åpne dagen på golf-
klubbens øvingsområde trakk 
ikke så mange mennesker som     
initiativtakerne hadde forven-
tet på forhånd. Derimot kom 
det langt flere. 

– Dette ble et oppmøte som 
overgikk våre forhåndsfor-
ventninger. I alt møtte det opp 
rundt 100 mennesker som fikk 
mulighet til å sjekke ut golf-
sporten. Her fikk de mulighe-
ten til å prøve ut hva man må 
passe på for å svinge ei golf-
kølle. For det er mer i denne 
idretten enn å stille seg opp 
på golfbanen og slå ballen 
direkte inn på greenen, sier 
Kristensen.

Han understreker likevel 
også at golfsporten er en idrett 
for alle, uansett nivå. 

– Veldig mange unge fant 
veien til vår åpne dag. Det er 
veldig hyggelig. Jeg håper jo på 
at mange vil oppdage hvilken 
flott idrett dette er. Den kan 
utøves av unge som gamle, 
samtidig som den har et stort 
sosialt aspekt ved seg, sier 
Kristensen. 

Presenterte planer
En viktig del av arrangemen-
tet var også viet til å presen-
tere hva Hinnøy Golfklubb har 
tenkt om de får muligheten til 
å anlegge en fullverdig golf-
bane på sitt tiltenkte område. 

– Det er viktig for oss å vise 
fram området og hvordan vi 
ser for oss å bruke dette områ-
det til å huse en fullverdig 
18-hullsbane i framtida, sier 
klubblederen. 

– Hele deres framtid for 
anleggelse av en golfbane i 

Sørvikmark/Halsebø avhen-
ger av hva kommunaldepar-
tementet under statsråd Jan 
Tore Sanner finner ut denne 
høsten. Hvordan er nervene 
nå?

– Vi er selvfølgelig spente. 
Men vi har samtidig ventet på 
dette i fire år. Derfor går det 
også greit å vente noen måne-
der til, sier Kristensen.

Ivar Hjelvik
47609932 - ihj@ht.no -

Golf på nye tomter

OPPMØTE: Hinnøy Golfklubb opplevde et solid oppmøte under sin åpne dag i helga. Spesielt fant mange nysgjerrige barn og unge veien 
til arrangementet. Foto: privat 

SLAG: De frammøtte fikk muligheten til å terpe på hvordan man 
gjennomfører et slag under seansene på golfområdet. 

UNGE: Mange fikk prøve ut sine golfferdigheter på området hvor 
Hinnøy Golfklubb håper at det etter hvert skal ligge en permanent 
golfbane. Etter innsigelser fra Fylkesmannen ligger saken nå på 
kommunal- og moderniseringsdepartementets bord. 

KLUBBLEDER: Albert Kristensen (t.h.)  er godt fornøyd med gjen-
nomføringen av arrangementet på området hvor klubben vil anlegge 
golfbane. Her spiller Kristensen golf på verdenskjente St. Andrews.  
– Vi håper på positivt svar fra departementshold, sier lederen.

HARSTAD: Polar Northug 
sørget med seieren i går for 
å bli Norges mestvinnende 
4-åring hittil i år. 

Og at hesten,  som trenes 
av Ervik-bosatte Alf Einar 
Jørgensen, har vært et eneste 

stort eventyr siden den ble sta-
sjonert i Harstad, kan treneren 
skrive under på. 

– Den har hentet hjem seks 
førsteplasser denne seson-
gen. Gjennom sitt opphold 
her i nord har den bare fort-

satt å utvikle seg videre i høyt 
tempo. Det har resultert i seier 
etter seier, sier Jørgensen om 
hesten som søndag hadde full 
kontroll på begivenehetene i 
søndagens femte løp på Har-
stad travpark. 

Etter seieren er det nå duket 
for større oppgaver for hesten. 

– Hesten får pause til i 
begynnelsen av oktober. Da 
skal vi til Leangen for å delta 
under Erik Garbergs æres-
løp. Da får han møte de beste 

4-åringene til dyst i V75-sam-
menheng, sier den rutinerte 
travtreneren. 

Ivar Hjelvik
47609932 - ihj@ht.no -

Tok ny seier med vinnerhesten Polar Northug 

FOTBALL
2.-divisjon menn avd. 1
Stabæk 2 - Tromsdalen ...................... 1-2
Vålerenga 2 - Skeid ............................. 2-1
KFUM ..........................20 16 2 2 51-16 50
Tromsdalen ................20 15 1 4 49-20 46
Grorud .........................20 14 1 5 51-17 43
Kjelsås ........................20 11 6 3 51-27 39
Finnsnes .....................20 12 2 6 43-38 38
Stabæk 2 ....................20 9 3 8 43-37 30
Vålerenga 2 ................20 8 5 7 41-32 29
Senja ...........................20 8 3 9 39-39 27
Harstad .......................20 6 4 10 25-38 22
Skeid ...........................20 4 6 10 34-41 18
Ullern ...........................20 4 6 10 25-36 18
Mjølner ........................20 4 2 14 17-52 14
Lyn ..............................20 3 3 14 22-54 12
Holmen .......................20 3 2 15 14-58 11


