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Fikk se nytenking
som fungerer på Kaland

BREDT OG GODT MØTE: Det var et stort oppmøte blant ulike
involverte instanser da Kjersti Toppe gjestet Kaland Idrettshall.
Her håndhilser hun på Grete Hillestad fra idrettskretsen.
(Foto: Terje Bringsvor Nilsen)

KALAND: Stortingspolitiker
Kjersti Toppe (Sp) vil holde
små barn borte fra særidretter
frem til 3. klasse. Den uttalelsen fikk Kalandseid IL til
å invitere henne på besøk.
Av Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

befolkning, og fysisk aktivitet er en
bærebjelke i dette. Det går igjen i
alle disse store helsesakene. Vi ser
fotballen overalt, men savner det
brede tilbudet. Det har blitt slik at
idretten får med seg de barna som
allerede er fysisk aktive, men klarer
ikke å nå ut til de som har størst
behov for å komme i fysisk aktivitet.
Derfor er det behov for nytenking
for å nå breiere, sier hun.

Midt i blinken.
– Det er nesten litt flaut å si det,
men jeg har selv to gutter som er på
fotballskole denne uken, sier Kjersti
Toppe (Sp).
Hun har kanskje ikke stått så høyt
i kurs i fotballkretser de siste ukene.
Stortingspolitikeren ønsker seg nytenking i idretten for å nå ut til flere
barn, og hindre frafallet i ungdomsårene. I forrige uke uttalte hun til
Bergens Tidende at barn ikke bør
drive med særidretter som fotball
før 3. klasse. Den uttalelsen vekket
interesse hos Kalandseid IL.
– Vi må ha en praksis der barn
ikke kan begynne med særidretter
før 3. klasse. Får vi det til, har vi lagt
et grunnlag for å gjøre overgangen
til andre idretter på et senere tidspunkt mye lettere, sa Toppe til
avisen.
Bakgrunnen for engasjementet
hennes er at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget denne våren
har behandlet store helsesaker som
ny folkehelselov og nasjonal helse
og omsorgsplan.
– Hovedmålet er å få en frisk

«Bredt & godt» på Kalandseid er et
utvidet SFO-tilbud for 5-9-åringer.
Ordningen er et samarbeid mellom
idrettslag og skole, og involverer alt
fra helsesøster og SFO til fysioterapi
og barnehagen som har tilholdssted
i Kaland Idrettshall. Resultatet er et
aktivitetstilbud på ettermiddagstid
som raskt har blitt svært populært.
Idrettslaget har ansatt Randi Marie
Berntsen som tar ansvaret for å
drive tilbudet.
– Dette er midt i blinken i
forhold til det vi er opptatt av. Jeg er
betatt av tanken på denne type
samarbeid mellom idrettslaget og
SFO. Det er viktig for meg å få høre
om slike prosjekter som lykkes, og
dette tar jeg med meg videre i
arbeidet
på
Stortinget,
sier
stortingspolitikeren som gjestet
KIL-hallen i går morges.
Der traff hun representanter fra
idrettslaget, SFO, skolens rektor,
helsesøster, Fanas fysioterapitjeneste
og Hordaland idrettskrets. Alle er
på ulike måter involvert i det
vidtfavnende prosjektet.

– Vi tenker litt annerledes enn
andre idrettslag. Vi ser på oss som et
samlingspunkt i bygden. Vi skal
være en sentral plass for flest mulig,
ikke bare drive med fotball. Det er
bakgrunnen for at vi startet med
Bredt & godt, sier styreleder
Arthur Brekke.
Det oppstod som en idéutveksling
mellom sportslig leder Bjarte
Wiberg og rektoren ved Kaland
skole. Nå har ideen blitt til en
suksess, men for Kalandseid IL er
Bredt & godt alt annet enn god
butikk. Idrettslaget må fortsatt
dekke en kvart million kroner av
egen lomme for å gi barn dette
aktivitetstilbudet.
– Ideelt sett burde det offentlige
kastet penger etter slike prosjekter
som går på bredde og folkehelse. Vi
får dekket en del fra offentlige og
private bidragsytere, men må
fortsatt leite med lys og lykter for å
finne midler. Ideelt sett bør det ikke
være slik. Idretten har ikke mulighet
til å drive denne type utviklingsarbeid hvis de selv må betale for å
gjøre det, sier Bjarte Wiberg.
Ifølge Toppe kan man ikke
forvente at alle idrettslag skal klare å
få til det Kalandseid har fått til.
– For mange idrettslag blir det for
tungt å klare det Kalandseid har fått
til på egen hånd. Dette bør koordineres, for eksempel av kommunen,
slik at andre SFOer kan få et aktivitetstilbud tilsvarende dette i samarbeid med de lokale idrettslagene.
Det finnes muligheter for å søke
penger til slike tiltak, og den potten

som går på akkurat dette bør være
mye større enn den er. Det er noe
jeg vil ta med meg, sier Toppe.
Bjarte Wiberg synes diskusjonen
som Kjersti Toppe har reist er svært
viktig.
– Vi tenker veldig i tråd med
det hun tenker. Det er nok slik i

idretten at kulturer har fått utvikle
seg og forsterker seg, kanskje ikke til
det beste for bredden og folkehelsen. Her bør det kanskje styres i
andre retninger, sier han.

Lyn flerret opp tre
Av Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

SANDALEN: Barken er flerret
opp, og en sprekk går flere
meter oppover stammen på
den digre granen. Tirsdagens
lynnedslag har skylden.
Bård Sæther og familien bor
i huset 20 meter fra treet som
tirsdag morgen ble truffet av
lynet.
– Vi våknet av et skikkelig
smell. Da vi kom ut så vi hvilke
krefter som hadde vært i sving.
Treet ligger i bunnen av en
dal, og det er rart at lynet kan
slå ned her, sier han.
Sprekken går dypt inn i
stammen på treet, og barken
er flerret av på et stort område.
– Vi ble ikke veldig skremt,
men vi våknet av smellet. For
oss var det nok verre at bredbåndet røk omtrent samtidig,
sier Sæther.

RAMMET: Slik så stammen på granen ut
etter å ha blitt rammet av lynet. (Foto:
Terje Bringsvor Nilsen)

