sport

telefon: 55 23 50 00

E-post: tips@ba.no

Minoritetsjenter er sterkt underrepresen

traff: Steffen Lie Skålevik
scoret to sist (bildet), men kan
bli benket. foto: Anders kjølen

Vil se mer a
– Idrett er kanskje den
beste inkluderingsarenaen som finnes.

Forskjell
gir fordel

sindre WiiK

sindre.wiik@ba.no

Brann-trener Lars Arne
Nilsen mener det gir
Brann en fordel at
målene deres fordeler
seg på flere spisser.
Jan Gunnar Kolstad
jan.kolstad@ba.no

NYMARK: Steffen Lie Skålevik kom inn fra fem kamper
helt uten spilletid, til å score
to mål og avgjøre kampen
mot Molde sist. I en klubb
uten en storscorer, skulle en
kanskje tro at to mål i en
2-1-seier var nok til å få starte neste kamp. Men sånn er
det ikke i Brann. For:
– Litt av styrken vår er at vi
har forskjellig type spisser,
som vi kan rullere på. Mens
noen lag har en spiss som leverer 15 mål, så har vi et
knippe spisser som scorer
5–6 hver. De er forskjellige
som typer, og det kan gi oss
en fordel, sier Brann-trener
Lars Arne Nilsen til BA.
– Azar og Steffen, for eksempel, er veldig ulike spisstyper. Det er bra at vi har
valgmuligheter, sier han.
Steffen Lie Skålevik sier
det har vært lærerikt å bli
benket. Og at han ikke vet
om han starter mot Start på
søndag.
– Jeg føler at jeg har vokst
på å sitte benken. Det har
vært uvant. Jeg har stort sett
spilt i de klubbene jeg har
vært, og ikke tenkt så mye
på hvordan de på benken
har det. Men det har jeg fått
oppleve nå, smiler han.
Måltyven sier han ikke har
tenkt mye på neste sesong,
og om det er bedre å være i
en klubb der han får tillit
enn i Brann, der han ofte har
fått smake benken.
– Jeg gleder meg stort over
å være i en klubb i sølvkampen, og tenker bare på innspurten nå, sier han.
Jakob Orlov trente for øvrig med laget i går, og kan bli
aktuell som spiss søndag.

Badminton: Taksaporn Hakavee bruker å spille badminton med
søsteren på fritiden. I går fikk hun også spille med klassekameratene.

SotRA AReNA: – Det er masse smilende ungdommer som
går rundt og har det gøy, sier arrangør Stig Blindheim.
Onsdag formiddag ble det arrangert en aktivitetsdag for innføringsklasser i Sotra Arena.
Der fikk våre nye landsmenn
prøve seg i idretter som fotball,
håndball, turn, badminton,
innebandy og basket.
– Dette er moro. Basket var
mest gøy, smiler 13 år gamle
Taksaporn Hakavee, som for ett
år siden kom til Norge fra Thailand.
Hennes klassevenninne på
Kleppestø ungdomsskole, Stefanie Llerena (17), sier seg enig.
– Dette er veldig bra, og det er
moro å få spille hele dagen.
Basket og badminton var mest
moro. Basket fordi vi får spille
sammen, og badminton er
moro og vi får løpe mye, sier
Llerena, som kom til Norge fra
Peru for bare to måneder siden.

Aktive jenter

Basket: Basketball er en populær idrett i Peru, hjemlandet til Stefanie

Llerena.

Hakavee spilte basket og fotball
hjemme i Thailand, og i Norge
spiller hun badminton sammen
med søsteren på fritiden.
Llerena spilte tidligere basket, som er en svært populær
idrett i hjemlandet Peru. Her i
Norge går hun mye på tur i naturen.
Men jentene forteller at de
ikke er med i noe idrettslag her i
Norge.
– Vi kjenner ikke så mange
folk her i Norge, begrunner Llerena.

Vi tror idretten
kanskje er den
beste inkluderingsarenaen som er.

"

Stig Blindheim

Lav deltakelse i idretten

arrangør: Stig Blindheim jobber med inkludering i Hordaland
Idrettskrets, NFF Hordaland og håndballforbundet region vest.

Det er relativt få minoritetsjenter som er med i den organiserte idretten. I en undersøkelse
fra 2007 oppga bare 16 prosent
av minoritetsjentene at de var

fotBall: Stefanie Llerena
testet ut forskjellige idretter på
med i organisert idrett. Blant
etnisk norske jenter var deltakelsen 42 prosent.
– Det er mange ulike årsaker
til det. Det handler litt om hvilke tilbud vi har, og det handler
litt om at vi må bli flinkere til å
tilby aktiviteter også for nybegynnere. Hvis du kommer fra
Afghanistan som 14-åring og
skal spille håndball med de som
har spilt siden de var åtte år, så
kan det være vanskelig. Og
noen familier opplever idretten
som en konkurrent til skolegang, forklarer Blindheim.
Hovedformålet med onsdagens aktivitetsdag er nettopp å

Vindheim og malmö ble seriemester
Bergenseren andreas Vindheim
(21) spilte hele kampen og
vartet opp med målgivende da
malmö vant og ble seriemester.
I går kveld møtte Malmö bunnlaget Falkenberg. Med seier kunne
de bli seriemester, men da måtte
Norrköping på 2. plass tape mot
Elfsborg.

21-åringen fra Bergen, som har
slitt med skader denne sesongen,
startet på høyrevingen. Vindheims
landsmann, Jo Inge Berget,
hælflikket inn 1–0 etter kun to
minutter. Etter 20 minutter var det
tid for Vindheim å markere seg.
Han fikk ballen ved Falkenbergs
16-meteren og dyttet den videre til

Opptur:

Andreas
Vindheim
(21) ble
seriemester
i Sverige i
går kveld.

lagkamerat Mattias Svanberg. 2–0
og målgivende på den tidligere
Brann-backen.
I 2. omgang fastsatte Alexander
Jeremejeff sluttresultatet til 3-0,
samtidig som Elfsborg slo gullrival
Norrköping 2–1.
Dermed er Malmö og Vindheim
og seriemester to runder før slutt.

arkiVFoto:
Digitalsport

ntert i norsk idrett

aV dette
Herjet: Magne Fivelstad leverte en meget god kamp for Gimle.
Totalt skaffet han 24 poeng.
Foto: Eirik HagEsætEr

–Dette
var gøy!
– Dette var Gimle på
sitt aller beste, sier
Magne Fivelstad
etter å ha senket
Frøya i deres egen
storstue.
Jonas Johnsen
jonas.johnsen@ba.no

(17 år fra Peru) og Taksaporn Hakavee (13 år fra Thailand) var blant de mange innvandrerungdommene som fikk
Sotra i går formiddag. Idrettsforbundet håper å få dem med i et lokalt idrettslag.
Foto: MagnE turøy
vise frem idrettstilbudene som
finnes, og forhåpentligvis få
minoritetsungdommene med i
et lokalt idrettslag.
– Fysisk aktivitet er viktig,
både for den fysiske og psykiske helsen. Og idrett er en arena
for å lære språk og sosiale koder, få venner og bygge nettverk. Får vi ungene med, så får
vi etter hvert foreldrene med.
– Vi tror det kanskje er den
beste inkluderingsarenaen som
er, mener Blindheim.

– Flere kvinner er viktig
Norges Idrettsforbund ønsker å
speile mangfoldet i samfunnet,

og skal «arbeide for å øke antall
medlemmer med ulik etnisk
bakgrunn», ifølge Idrettspolitisk dokument. Blindheim har
et interessant svar på hva den
enkelte klubb kan gjøre for å få
med flere minoritetsjenter.
– Aller først tror jeg vi må få
flere kvinnelige trenere, ledere
og foreldrekontakter inn i idretten. Det tror vi vil hjelpe, for
hvis det kommer en jente på 14
år fra Irak og foreldrene skal
slippe henne til i fotballen, så
vil det være mye enklere å få til
hvis det er kvinner rundt laget.
Det tror vi er det viktigste, sier
Blindheim.

Bergen Idrettsråd har en pott
på 2,1 millioner som gis i støtte
til idrettslag som ønsker å rekruttere innvandrerungdom.
– Det er en del bydeler i Bergen med stor innvandrerbefolkning, og mange idrettslag
gjør et veldig godt arbeid med
inkludering. Det behøver ikke å
være et spesielt tiltak for å få
midler. En klubb som Nymark
gjør en fantastisk god innsats
hver eneste dag, og på en naturlig måte inkluderer gutter og
jenter med innvandrerbakgrunn, sier Roar Andersen i
idrettsrådet.

Frøya arena: Gimle filleristet Frøya i to og en halv periode, og vant til slutt det aller
første byderbyet i nye Frøya
Arena.
– Utrolig sterkt av oss å vinne denne kampen. Og utrolig
deilig å være best i byen.
Frøya har startet sesongen
bedre enn oss, men i dag viste
vi hva som bor i dette laget,
sier Gimles Magne Fivelstad.
Gimle skjøt ut av startblokkene og gikk rett i strupen på
Frøya. Til pause ledet bortelaget 32-58, og på det meste var
ledelsen 30 poeng.
– Det var Gimle på sitt aller
beste man så før pause, mener
Fivelstad, som noterte 24 poeng for Gimle.

– Utrolig bittert
Etter hvilen våknet omsider
Frøya. Gimle-ledelsen ble
kuttet ned fra 30 til 15 poeng i
3. periode, før den var ytterligere redusert til ni poeng tre
minutter før kampslutt.
Gimle klarte derimot å ro
det hele i land, til stor skuffel-

se i Fløya-leiren.
– Det var utrolig motiverende å komme til kampen, med
så mange tilskuere og byderby
i ny hall. Derfor er det igjen så
utrolig skuffende å tape denne kampen. Vi skuffet publikumet vårt, sier Frøyas Nikolas Phillip.
Han var langt på vei enig i at
det var periodene før pause
som ødela alt.
– Vi spilte bare basket halve
kampen, og på dette nivået er
ikke det godt nok!

Gimle best i det meste
Frøya-trener Brent Hackman
ga en ganske grei oppsummering på kampen.
– Vi var et steg bak Gimle i
det aller meste. Vi trodde
åpenbart at kampstart var
klokken 20.00, og ikke 19.00,
sier den tidligere Gimle-treneren.

KampfaKta
frøya – Gimle 83–95 (12-27,
20-31, 31-21,
Eliteserien basket, menn. Frøya
Arena. 453 tilskuere.
frøya: Jamell Harris 24,
Nikolas Phillip 17, Reno Silavs
19, Edmunds Gabrans 6, Arne
Ingebrigtsen 8, Ivan Emanuely
3, Kurt-Ali Størseth 6, Håvard
Flostrand.
Gimle: Lars Espe 24, Magne
Fivelstad 24, Daniel Berg 20,
Mikkel Andersen 5, Eivind Lamo
4, Anders Fjærestad 9, Jahn
Tveit, Christopher Dobree-Bell 2,
Hans Jørgen Monsen 5, Halvor
Gulliksen 2.

