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Fartsmøte på hje 
Da bladet Bilsport
kom til byen for å
ta temperaturen 
på Tromsøs 
motormiljø, linet 
bilklubbene opp
skjønnhetene sine
ved fergeleiet i
Tromsdalen.

Nordens største motorblad, Bil-
sport, tilbragte helgen i Tromsø
for å komme under panseret på
Tromsøs to bilklubber, Arctic
Gatebil og Amcar Tromsø.

– Det er artig at de kommer til
lille Tromsø som er så langt unna
alt og alle. Mange sørpå vet ikke
at det finnes bilmiljø i Tromsø, så
vi får vist oss litt fram, sier styre-
medlem i Arctic Gatebil, Eirik Er-
dahl Ingebrigtsen.

Bilsport reiser rundt i hele

Skandinavia i sommer for å do-
kumentere bilmiljøene i byer og
tettsteder. Publisher i motorfor-
laget Albinsson & Sjöberg, Gert
Karlsson, avslører at han lenge
har drømt om å lage en reportasje
i Tromsø, og endelig gikk drøm-
men i oppfyllelse.

200.000 lesere
– Vi har vært i Trondheim og
Sandefjord og mange andre ste-
der i Norge og gjort oss ferdige

der. Endelig var det på tide å
vende snuten nordover. Jeg har
besøkt Tromsø før og er veldig
fascinert av byen, sier Karlsson.

Motorbladet Bilsport leses av
over 200.000 personer i hele
Norden. Det store fellesbildet ble
tatt på kaia ved det gamle ferge-
leiet i Tromsdalen med Tromsøy-
sundbrua i bakgrunnen og deler
av Tromsø som sannsynligvis vil
komme på trykk.

Når reportasjen skal trykkes er

imidlertid foreløpig usikkert.

Ett år fremover
– Vi reiser rundt i alle sommer-
månedene for å gjøre alle repor-
tasjene som skal trykkes i ett år
fremover, så jeg vet ikke når dette
skal komme på trykk ennå, sier
Karlsson.

Aleksander Heiskel har bikkja
si, Ivan med seg i forsetet overalt
når han skal ut og kjøre. Da det
skulle tas fellesbilde av begge bil-

BILMILJØ: Motortidsskriftet Bilsport arrangerte photoshoot på fergekaia i Tromsdalen. Her er alle  

SJEFEN: Publisher Gert Karlsson (fotograf) tok med seg foto-
graf Mattias Larsson (bak til høyre) til Tromsø for å skrive om
motormiljøet i Tromsø. Til venstre sitter bileier Arne Hansen.

TOK MED IVAN: Aleksander Heiskel har bikkja, Ivan med seg
over alt. Ivan måtte selvfølgelig være med på dokumenta-
sjonsbildet av motormiljøet i Tromsø.
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Nå kan du vinne en
luksuspakke til årets
Døgnvill-festival!

Bo som
Dognvill-
stjernene

I

Pakken inneholder:
Overnatting for to i dobbeltrom 
fra fredag 3/9 til søndag 5/9 2010
på SAS-hotellet i Tromsø

To festivalpass for Døgnvill 2010

Champagne på hotellrommet

Middag for to til en verdi 
av kr 1.000,-

Tilgang til Døgnvills naschspiel

Vi gjør oppmerksom på at deler av 
premien har 20 års aldersgrense.

Slik kan du vinne:
Send en sms til 2242 med 
kodeordet BTDOGNVILL (mellom-
rom) og ditt navn. Pris kr 20,-. 
Da er du med i trekningen av pakken. 

Konkurransen avsluttes søndag 
15. august 2010 og vinneren 
blir kontaktet av iTromsø.

mmebane

Telefon: 77 64 06 00 | epost: kultur@itromso.no 
SMS til 2242:  BT <ditt tips>

Maks 150 tegn. Tjenesten koster 5 kroner.

klubbene, var det dermed ingen
tvil om at Ivan skulle bli med på
bildet.

– Han er en del av miljøet. Han
kunne jo ikke sitte i bilen mens
far var ute, smiler Heiskel.

AASTA PETTERSEN
aasta.pettersen@itromso.no

918 60 714

MARIUS HANSEN (foto)
marius.hansen@itromso.no

943 70 612
HØYT OPPE: Fotografen Mattias Larsson tok bildet av
hele gjengen fra ei kran på kaia. Her instruerer han folket.

som møtte opp til bildet.


