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I kveld blir det NHLtakter i Bergenshallen

Sport

ISHOCKEY: Det blir ishockeyfest
når Lokomotiv Fana tar imot
Narvik 2 til den første av helgens
tre kamper i Bergenshallen i kveld.
Kampen starter klokken 19.00.
– Det blir en mini-NHL-utgave
med lysshow som aldri før har
vært gjennomført i Bergenshallen,

forteller nestleder Ståle Befring i
Lokomotiv Fana.
I tillegg vil tre av tilskuerne
få muligheten til å score fra
midtbanen i pausen og sikre seg
tusen kroner.
– Dette er ting som folk vil snakke om i etterkant, sier Befring.

Oppjusterer
målsettingen

ISHOCKEY: Før sesongen satte Lokomotiv Fana seg for mål
å ende blant de tre beste lagene i andredivisjon. Etter fire
seiere av fire mulige oppjusterer klubben målsettingen.
– Resultatene og det vi presterer på isen gjør at vi i
stedet sikter oss inn mot en topp to-plassering og kvalifiseringsspill om opprykk til førstedivisjon, sier nestleder Ståle
Befring.

Hun får de minst aktive barn
■■... og nå ønsker kommunen å utvide tilbudet

SØREIDE: Bergen kommune er så fornøyd
med SFO-arbeidet som Grethe Hillestad i
HIK og Idrett Bergen sør gjør, at byråden
ønsker å gi tilbudet til flere skoler.
av eivind andre Pettersen
eivind@fanaposten.no

– Støtten til AktiVane kommer til å bli videreført. Vi er positive til et videre samarbeid
hvor vi kan utvide til flere skoler, sier Charlotte Spurkeland (H), byråd for barnehage og
skole.
Hordaland idrettskrets (HIK) og kommunen startet offisielt samarbeidet i februar i år,
der målet er å heve aktivitetsnivået og kompetansen i SFO. Bergen kommune finansierer
en prosjektstilling på 40 prosent.
– AktiVane er et flott tilbud som bidrar
til økt idretts- og aktivitetsglede i SFOtiden. Bergen kommune er veldig fornøyd
med samarbeidsavtalen mellom Hordaland idrettskrets og kommunen. Bergen
kommune finansierer stillingen som skal arbeide med å forankre og følge opp AktiVane i
Bergensskolen, sier den konstituerte skolebyråden til Fanaposten.

Lettere å fange opp

– Jeg håper at den nye byråden følger opp,
slik at vi får forutsigbarhet. Det er viktig å
skape forutsigbarhet, for dette er første året
vi holder på, og det tar tid å komme i gang
med et nytt tilbud, sier utviklingskonsulent
Grethe Hillestad i idrettskretsen.

Fakta:
Dette er AktiVane
▶ AktiVane er utarbeidet av
Idrett
■ Bergen Sør (IBS) og er en
forenklet utgave av Kalandseid IL
sitt aktivitetsopplegg Bredt&Godt.
▶■Målet er å heve aktiviteten og
kvaliteten på aktiviteten i SFO.
▶■AktiVane er en modell hvor
Idrett Bergen Sør sammen med
Hordaland idrettskrets (HIK)
kurser og veileder de ansatte
slik at de selv blir i stand til å
drifte et aktivitetstilbud i skolens
SFO. Sammen med de SFO-ansatte kurses også elever fra en
nærliggende ungdomsskole som
barneskolen har gjort en avtale
med. Disse elevene er med i
AktiVane som aktivitetsledere.
▶■Bergen kommune finansierer
en prosjektstilling på 40 prosent
som skal arbeide med å forankre
og følge opp AktiVane i bergensskolen. IBS og HIK deler denne
stillingen.
▶■I tillegg får HIK tildelt midler
for gjennomføring av kurs
og oppfølging av hver enkelt
skole det første året de er med i
AktiVane.

» Vi er positive til et
videre samarbeid hvor vi
kan utvide til flere skoler.

Charlotte Spurkeland

Hun minner om at tilbudet alltid er gratis for deltakerne, og gratis det første året for
skolene.
– Vårt mål er å aktivisere flere av barna,
som i dag er minst aktive. De får vi lettere
kontakt med ute i skolene. Vi har grupper på
25-30 barn på hver skole, der noen grupper
er aktive to ganger ukentlig, forteller Hillestad.

Vil ha med flere

AktiVane er rettet mot barn i SFO og ungdomsskoleelever fra en nærliggende skole
fungerer som aktivitetsledere for elevene i
SFO.
Følgende skoler har i dag et tilbud:
■ Kirkevoll skole (1-10 skole).
■ Liland barneskole og Ytrebygda ungdomsskole.
■ Søreide skole og Rå ungdomsskole.
■ Rolland og Blokkhaugen ungdomsskole.
Idrettskretsen har også sendt henvendelse
til Ny-Krohnborg og Sædalen i samarbeid
med Nattland om oppstart av AktiVane.

GLAD FOR STØTTEN: – Det er viktig å skape forutsigbarhet, for dette er første året vi holder på, og det tar tid å komme i gang med et nytt tilbud, sier utviklingskonsulent Grethe Hillestad i i
på bildet er ikke med i prosjektet.
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Tre kamper på én helg
ISHOCKEY: Helgens trippelkamper
mot Narvik 2 blir første gang Lokomotiv Fana får besøk fra Nord-Norge.
– Det blir spennende. Vi gleder oss
til å ta imot dem. Vi har spilt borte
mot Tromsø tidligere, og maken til god
velkomst har vi ikke opplevd i Hockey-Norge. Vi må lære av hverandre,
og vi ønsker å gi Narvik den velkomsten de fortjener, sier Ståle Befring.
Første kamp går i kveld klokken

19.00. Andre kamp spilles 16.15 i morgen, før helgen avsluttes med et nytt
oppgjør mellom lagene klokken 09.30
på søndag.
– Vi leder serien, og har ingen
planer om å gi fra oss tabelltoppen. Vi
skal vinne alle kampene, sier Befring.
Fanaposten har tidligere skrevet at
håndballjentene til Fana må ut med
store summer fordi de ikke lenger
får lov til å spille dobbeltkamper i

førstedivisjon. Befring er glad for at
hockeyguttene får spille både to og
tre kamper på én helg.
– Spillerne er godt rustet, og vi har
en bred stall. Vi ser ikke på det som
noe problem. Nå deler vi på reiseutgiftene og slipper unna med halvparten
av det vi måtte betalt hvis vi også
skulle dratt til Narvik, sier Befring.
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Ber motstanderen
om å toppe laget

ISHOCKEY: Lokomotiv Fana har vunnet fire av fire kamper. Narvik 2 har
tapt fem av syv. Derfor har fanabuene
bedt nordlendingene om å ta med seg
spillere fra førstelaget til Bergenshallen i helgen.
– Vi har oppfordret dem til å ta med
en rekke fra førstelaget. Årsaken er at
vi har så bra lag og ønsker at det blir
en skikkelig hockeykamp. Vi har ikke
spilt mot Narvik 2 før, men vi har slått
lag som igjen har knust dem, sier Ståle
Befring.

Tapte mot
serielederen

HÅNDBALL: Fana-damene tapte 20-25
borte mot serieleder Molde på søndag.
Hjemmelaget ledet hele 14-7 til pause.
Emilie Margrethe Hovden ble Fanas
toppscorer med syv mål. Molde har
vunnet samtlige av sesongens syv
første kamper. Fana ligger i skrivende
stund på en fin tredjeplass i førstedivisjon. Laget har vunnet fire kamper
og tapt tre.
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Foto: Anita Pryme Hystad (Bergen Kunstløpklubb)

Til topps i
Stavanger

idrettskretsen. Her er hun i idrettshallen på nye Søreide skole som er med i AktiVane. Barna
Foto: Eivind A. Pettersen

KUNSTLØP: Bergen Kunstløpklubb
(BKK) fortsetter høsten med gode resultater. Forrige helg var det nasjonalt
stevne i Stavanger. 14 år gamle Silja
Anna Skulstad Urang (bildet) fra Rådal
vant klassen Novice, som er den nest
øverste klassen på juniornivå. Det var
25 deltakere i klassen. Ida Berthelsen
og Nina Joakimsen fra Oslo Idrettslag
ble nummer to og tre.
– Det er mange år siden sist BKK
vant en av de øverste klassene, så
dette er til stor inspirasjon for andre
løpere, sier Anita Pryme Hystad i
Bergen Kunstløpklubb.

JORDBÆR

500 g beger, import, pr. kg 39,60
Jordbærprisen gjelder uke 45.
Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner.
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