
KULTUR

Ei hel uke
med fisk på
timeplanen
Side 14

NYHET

- V¡ trengte en
sånn plass her
på Mausund
Side 11

Øyregionens nyeste sportsanlegg er trolig også det som har tatt lengst tid å få
ferdig. Ildsjelene hadde nesten gitt opp, men etter 15 år kunne de i helga
endelig test-kjøre travbanen i Neverlia. side rs

www.hitra-froye.no

NYHETER

- For langt
å reise t¡l å
være lavter-
skel-tilbud
- Den medisinske trenings-
klinikken er et meget godt
tilbud for en liten gruppe
av våre pasienter, men ikke
noe lavterskeltilbud for
brukere fra Frøya, sier
kommunelege Steven Cro-
zier.Frøya ønsker nå å
kutte samarbeidet med
Hitra om treningsklinikken.
Side 4

NYHETER

Fortau kan
være løsnin-
gen på bolig-
byggestopp
Etter flere runder med
veivesenet har det nå kom-
met frem at det finnes en
enklere løsning enn gang-
vei-kravet, som i årevis har
hindret boligbygging på
Innhitra.
Side r0
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Håndtverker?
Byggevarer?
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SPORT

De hadde nesten gitt opp, men
etter 15 år står den endelig ferdig;
travbanen i Neverlia.
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Sport på nett
Sportsnyheter og resultater
finner du også på våre nettsider

HF Cecilla Brurok

En gledens dag og en milepæl er
nådd, men det også litt vemodig
for enkelte, når den aller første
testkjøringen av travbanen i Nev-
erlia på Hitra fant sted lørdag for-
middag.

Et langdrygt prosjekt
Lederen for Hitra Travlag, Mari
Røstvik saler opp hesten sin og
gjør unna de aller siste forbere-
delsene før hun og tre andre
kusker skal teste banen.

Tidligere har de måttet dra til
Orkanger eller Leangen for å

trene på bane, sier Mari, men nå
har de fått sitt eget treffpunkt på
Hitra.

- Travbanen den sto ferdig for-
rige helg, men vi ville treffes flere
samtidig og prøve banen i lag,
smiler en tydelig spent Mari.

Denne dagen har de ventet
lenge på, for dette har vært et
langdrygt prosjekt.

- Planene for en travbane star-
tet først på 2000-tallet, men det
har vært noen skjær i sjøen un-
derveis. Det var vel sånn at vi nes-
ten ikke trodde det skulle bli noe
av, men nå er endelig dagen her.

Det er takket være Hitra Kom-
mune, at det endelig løst seg, på-
peker Røstvik.

- De kom inn og tok tak i dette
med travbane. Kommunen kjøpte
området i Neverlia og gjorde av-
tale med en entreprenør som fikk
ta ut masse der, i mot at de fer-
digstilte området til forskjellig,
biant annet en travbane. Hadde
ikke kommunen gjort det, så
hadde vi nok ikke stått her i dag.
Vi er veldig takknemlige.

God støtte
Hitra Travlag har en 10-2 hester
som aktivt konkurrerer som trav-
ere og en 55 medlemmer totalt.

- De fleste er støttemedlem-
mer, men det er veldig moro å se

at så mange av dem har tatt turen
hit i dag.

Mari forteller at travlaget har
flere planer i tiden framover.

- Vi ønsker blant annet å ar-
rangere Hestens dag, for å skape
litt blest om miljøet vårt og
kanskje rekruttere noen nye me-
dlemmer.

Hestene er omsider klare, og
Mari og de andre rytterne trekker
ut på banen.

Ponni-kappløp
Mens traverne tester ut banen for
fullt, er det andre som tar det
langt roligere utenfor banen.

Jentene Tina Haltland og Stine
Hammervold bytter på å ri pon-
nien til Tina, geleidet av hennes
morAnita Haltland.

- Det kommer nok til å bli
mange turer på travbanen etter
hvertja, sierAnita.

Også spørs det om ikke Stine
også må ha en ponni nå, smiler de
alle tre lurt. - Ja, for da kan vi ha
ponnikappløp her i Neverlia, smil-
er Tina.

En hestefamilie
På sidelinjen står også familien
Haranes, hvor alle driver med
hest.

Aud, Edith, Ina, ponnien Gub-
ben, Solveig og Aase, alle med
samme etternavn, er på plass for å
heie fram Jon Haranes som tester
selve travbanen.

- Nå må du få opp litt fart da,
roper de iwige i dét Jon og hans
traver kommer susende forbi.

- Endelig ble travbanen ferdig
og dette blir kjempegreier det,
sier familien Haranes og slår fast
at det nok blir veldig sosialt i hes-
temiljøet på Hitra i tiden framov-
er.

- For nå kan både hestene og
folket møtes her i Neverlia og
begge parter har godt av å trene
sammen.

Her skulle de vært i dag
- Det er artig å se at de endelig
har kommet i gang, smiler Kari
Glørstad, Ingrid Haltland ogJorun
RøStViK.

Men det er også litt vemodig,
legger damene til.

Siden de aller første planene
om å få til en travbane på Hitra
kom i gang, har de alle tre mistet
sine ektemenn Kolbjørn Glørstad,

- Det kommer
nok t¡l å bl¡

LO KAI.AVISA H ITRA. FRøYA

vært i dag, sier damene.
Kari, Ingrid ogJorun forteller at

de sammen med Edith Haranes,
Randi Haltland og Karen Røstvik
har en støtteforening for travla-
get på Hitra og at de kaller seg for
"Traveran'i

- Vi har holdt på i mange år og
når vi har møter så bruker vi å
Iodde ut premier til inntekt for
travlaget, Så vi har vært med å bi-
dratt til å få ferdig travbanen i
Neverlia vi også, smiler de fem.

Ambisjoner videre
Etter å ha kjørt mange runder, er
det på tide å gi seg. For denne
gang.

- Dette ble bra, og det hørtes ut
på andre kuskene at de også var
godt fornøyde, sier Mari etter at
hun har kommet i måI.

Ennå mangler siste finpuss på
banen, det manglet et lag grus,
sier Mari, men ellers fungerte det
helt fint.

Det ser fortsatt litt ut som et
anleggsområde, påpeker Røstvik
og kikker seg rundt.

-Men selve banen er ferdig, sli-
kat vi kan begynne med faste
treninger her og det er det aller
viktigste for oss.

De har ikke alle fasilitetene som
trengs for å kunne arrangere løp
på banen i Neverlia enda, sier Ma-
ri Røstvik.

- Nå harvi fått på plass travba-
nen og det er et stort skritt for
oss. Men vi har videre planer og
ambisjoner for travbanen vår på
Hitra.

Denne dagen har v¡ venta på I
o

Lørdag formiddag kunne den nye travbanen i Neverlia endelig taes i bruk. Johan Haltland (t.v) og Mari Røstvik
kunne etterpå konstatere fornøyde, at banen holdt må|.

lt
mange turer på
travbanen etter
hvertja

Rolf Haltland ogJohn Røstvik.
- Ektefellene våre var alle med i

Hitra Travlag. John var blant an-
net lederen i travlaget, forteller
de tre.

Kolbjørn, Rolf og John drev
med hest og travløp i mange år og
ikke minst var de på dugnader i
Neverlia.

- Det er en gledens dag, men
det er også trist å tenke på at de
ikke får oppleve å se travbanen
stå ferdig. Her skulle de absolutt

Anita Haltland, Stine Hammervold og Tina Haltland sier det nok blir
mange turer til travbanen i Neverlia itiden framover. Og kanskje kan
arrangere ponni-kappløp der, med tid og stunder.

Støtteforeningen til Hitra travlag kalt "Traveran", var på plass under den
første testkjøringen. Her ved Edith Haranes, Randi Haltland, lngrid Halt
Iand, Kari Glørstad og Jorun Røstvik




