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11-årig o-vinner

Sport

ORIENTERING: Årets bedriftsløpssesong er i gang. I april var o-turen lagt
til sydsiden av Lysehoret. Blant de som
har besøkt posten er Ingvild Helen Røli
Hope (11) som har vært på tur med sin
storebror og far. Familien har drevet

med tur-orientering i flere år, også på
ferie i Myrkdalen. – Månedens post
er nå flyttet til et vakkert sted øst av
Lysehornet som tur-o-komiteen har
kalt Trollskog. Posten ligger på en
antatt menneskapt røys, sier John
Olav Alvsvåg, leder for Fana tur-o til
Fanaposten.

Solid deltakerrekord i Karabinlekene
FRIIDRETT: I ettermiddag braker
årets utgave av Karabinlekene i
gang på Fana stadion.

av Kent roar Nybø

kent@fanaposten.no

Som i fjor vil Fanas nasjonale
friidrettsstevne strekke seg over
tre dager. Det blir et bredt utvalg
øvelser både lørdag og søndag.
Fjorårets stevne bar navnet Karabinlekene for første gang. Da var
det 275 deltakere fordelt på 1100
starter. I år ser det ut til at det blir
hele 400 deltakere, til tross for at
stevnet krasjer med Holmenkollstafetten og en rekke konfirmasjoner.

Noe for alle

– Vi håper å få med så mange som
mulig, særlig i de yngste årsklassene. Vi har lagt vekt på å tilby et
bredt utvalg av øvelser, slik at det
skal være noe for alle, sier stevneleder Anita Bolstad Raa.
– Idrettslagene i Fana har flere
rekrutter med på treningene enn
noen gang tidligere. Det er tydelig
at interessen for friidrett er i vekst.
Vi håper at selv de som ikke har
mye stevneerfaring har lyst til å bli
med, og benytter seg av muligheten til å notere personlige rekorder
på et storstevne.
Fana Friidrett setter en solid
klubbrekord i antall deltakere.
Antall påmeldte fra arrangørens
egne rekker har passert 120 utøvere.

REKORDPÅMELDING: Ifølge Fana Friidrett blir det rekorddeltakelse på årets Karabinleker.

Foto: Anita Bolstad Raa, Fana Friidrett

– Fiks fotballbanen, ellers trekker jeg meg

OPPGITT TRENER: – Bønes IL har godt over 1000 medlemmer med over 50 aldersbestemte lag, men har kanskje byens dårligste bane og
treningsforhold. Det er en skam at vi ikke blir hørt, sier Claus Lundekvam, som trener 6. divisjonsherrene for andre året. Foto: Eivind A. Pettersen

FOTBALL: Bønes-trener og tidligere
englandsproff Claus Lundekvam (41) er
så oppgitt over baneforholdene at han
truer med å slutte.
– Bønes IL har godt over 1000
medlemmer med over 50 aldersbestemte lag, men har kanskje byens
dårligste bane og treningsforhold. Det
er en skam at vi ikke blir hørt. Dette er
desverre avhengig om jeg fortsetter,
sier Claus Lundekvam til Fanaposten.
Lundekvam er i gang med sin
andre sesong som trener for Bønes
sitt A-lag for herrer i 6. divisjon. Her
opplever han en helt annen hverdag
enn i profesjonell fotball i England.
Kunstgressbanen i nabolaget, der han
har bosatt seg sammen med familien,
er helt utslitt.
Eks-proffens hovedjobb er ekspertkommentator i TV 2. Bønes-trenerjobben utfører han på fritiden: Tre
kvelder i uken pluss kamp.
Den tidligere landslagsspilleren
med 290 kamper i Premier League for
Southampton uttalte til Fanaposten
før seriestart at Bønes skal spille
landets mest attraktive og offensive
fotball i 6. divisjon. Så langt har Lundekvam fått rett. Etter tre serierunder
er Bønes ubeseiret og har målforskjell
på 13-1. Målsettingen om opprykk står
fast.
Men banesituasjonen bekymrer hele
klubben, men også motstanderne.
Rapportene sier at alle gruer seg til å

spille på Fjellsdalen-kunstgresset. To
Bønes-spillere måtte gi seg etter fjorårssesongen grunnet slitasjeskader.
– Vi har ikke bane, men et stykk
asfalt med noe grønt oppå!
Rune Øen sitter i styret i Bønes IL
som har 700 fotballspillere.
– Får vi ikke ny bane kan hele
klubben gå i oppløsning. Da mister
vi også et sosialt miljø. De som ikke
spiller fotball eller håndball på Bønes,
har ingenting, sier Øen til Bergens
Tidende.
Leder for Idrettsservice i Bergen
kommune, Terje Reisdtad, mener
mange forhold burde tilsi at banen på
Fjellsdalen bør komme høyt opp på
listen når det nye kunstgressfondet nå
skal kartlegge hvilke baner i Bergen
som er modne for utskiftning. Problemet til Bønes-banen er at den er under
ti år gammel, som er forholdsvis nytt.
– Vi har baner som er slitte, men
denne banen ligger i særklasse dårligst an, sier Reistad til BT.
Han bekrefter at når en bane har
blitt ti år har man rett på spillemidler.
Noen baner blir reparert tidligere,
men dette avhenger av hvor høyt
oppe i divisjonssystemet brukerklubbene ligger. Bønes IL er i så måte en
middelhavsfarer.
Ifølge Reistad kan ikke Bergen kommune love at arbeidet med å skifte
banedekket vil starte før tidligst etter
denne sesongen.

