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Ã… mÃ¸te RBK pÃ¥ hjemmebane i Harstad foran 3550 mennesker er magisk. Jeg vet det fordi jeg
nettopp har opplevd det. Han Steffen - sÃ¸nnen til selveste Ivers ble ledet inn pÃ¥ banen av "ho
Peggy" - HIL,s egen supersupporter og Ã¦resmedlem. For ei stemning - for et gyllent HIL Ã¸yeblikk.
Jeg glemmer det aldri!
Og i drÃ¸ye kvarteret er vi med. Vi skaper. Vi spiller. Og vi burde ha scoret. Vill jubel da Anders,
vÃ¥r unge stopper vinner en hodeduell mot nevnte Steffen Iversen. Fantastisk! SÃ¥ smalt det, og
virkeligheten ankom Stadion med tippeligakvalitet. Rosenborg straffer oss hardt for enkle feil,
samt viser frem sin styrke. Wemberg, MidtsjÃ¸, SÃ¦lnes, Svensson og co. De kommer til Ã¥ prege
norsk toppfotball i Ã¥rene som kommer. Iversen, Prica, Ã˜rlund. De har det fortsatt. Han steike kor
go de va. Vi fÃ¥r oss en leksjon i fotball til tider. Vi prÃ¸ver selv hele veien - og hÃ¸ster applaus og
jubel nÃ¥r vi lykkes.
0-7. Det ble mye. Vi hadde hÃ¥pet det bedre. Vi hadde drÃ¸mt langt bedre. Men vi mÃ¥ bare innse
at vi ikke greide Ã¥ utfordre RBK. De lot seg ikke skremme.Likevel sÃ¥ ble det en fest. Takket
vÃ¦re folket som kom. Som koste seg pÃ¥ kamp. Som tok bÃ¸lgen. Som sang. Som applauderte
HIL-gutan nÃ¥r de ankom stadion. Som lot seg imponere av vÃ¥rt spill. Som lot seg begeistre av
norges beste fotball lag. Tusen takk alle sammen.
Jan JÃ¸nsson. Norges beste fotballtrener er svensk. Hyggelig, bestemt, offensiv og sterk. Det var
utolig tÃ¸ft Ã¥ stÃ¥ der Ã¥ dirigere, Ã¥ hÃ¸re "tjyvsvensken" slÃ¥ kontra rett bortenfor. Det
ga mersmak Ã¥ lede laget foran en "peise full" stadion i Harstad. Da 5-0 var et faktum
sa jeg til meg selv. - " Ok Tore, nyt. Resultatet blir ikke det du Ã¸nsket, men nyt dette."
Ã… det gjorde jeg. Rammen rundt kampen mÃ¥tte nytes. Cupen er et eventyr i Norge, og pÃ¥ NRK
TV roste Arne Scheie Harstad for Ã¥ ha fostret opp Trygve BornÃ¸ og Thomas Kind Bendiksen
med flere. Vi ble satt pÃ¥ kartet igjen.
Ã… tape 0-7 er ille. Alltid. Men i gÃ¥r var det trÃ¸st Ã¥ fÃ¥ overalt. Og i dag har rosen vÃ¦rt
overveldende. For et glimrende arrangement. For god service. For helhjertet innsats og tÃ¦l. For
hele HIL. Tusen takk alle sammen for at dere kom. Og tusen takk til alle som bidro rundt kampen.
I dag var det stille pÃ¥ stadion nÃ¥r vi kom. Hverdagen er her igjen. I morgen er det buss til BodÃ¸.
LÃ¸rdagskamp mot Tverrlandet.Seriekamp, og viktigere enn kampen mot Rosenborg. Fordi det er
den neste kampen. Som alltid er den viktigste. PÃ¥ veien dit er vi blitt litt klokere. Vi har fÃ¥rr ei ny
referanseramme pÃ¥ hva det vil si Ã¥ mÃ¸te et godt fotball lag. Et lag vi herjet litt med i 15 minutter.
VÃ¥re 15 magiske minutter. Neste gang holder vi lenger. Vi blir bedre dag for dag. Vi skal jobbe
hardt. For dette var gÃ¸y. Dette vil vi ha mer av!
For et eventyr. For en kveld. Tusen takk Harstad. Og heia HIL! :)
Sportslig hilsen, og fortsatt i Passat. Tore.
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