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Huseklepp inspirerte Fana-spillere
Fotball: Mandag kveld
fortalte Brann-helten Erik Huseklepp om sin vei mot toppen av
norsk og internasjonal fotball,
foran 80 spillere fra Fanas satsingslag på gutte- og jentesiden.
Huseklepp fortalte om alt fra
tiden i Gneist, Bjarg, Fyllingen
og Vadmyra til spill i Brann, Bari,
Portsmouth og Birmingham.
Huseklepp fokuserte spesielt

STjERNEbESøK:
Erik Huseklepp
fortalte om sin vei
mot fotballtoppen
da han besøkte Fana
mandag kveld.
(Foto: Fana IL)

på at han i ung alder satte seg
høye mål, men ofte kom til kort
mot sterkere og mer robuste
spillere, skriver Fana IL på sin
nettside.
To ganger ble Huseklepp
vraket av juniorlaget til Fyllingen, men landslagsspilleren ga
aldri opp troen på at han kunne
nå målet om å bli profesjonell
fotballspiller. I klubbhuset til

Fana kom han med gode råd til
lydhøre fotballspirer.
– Vær tålmodig, lytt til de
folkene du stoler mest på, vær
samvittighetsfull i treningsarbeidet og driv gjerne egentrening,
sa Brann-spilleren.

Tradisjonsrike leker, nye øvelser

STEVNEKLAR: Anita Bolstad Raa er stevneleder for Karabinlekene. Hun er trygg på at det blir mye idrettsglede og mange gode prestasjoner på Fana stadion i helgen.

Friidrett: I år har Fanalekene

skiftet navn til Karabinlekene.
Når stevnet går av stabelen i
helgen, er det duket for flere
utøvere enn tidligere, nye
øvelser og en ekstra stevnedag.
av Kent roar Nybø

kent@fanaposten.no

Klokken fem i ettermiddag går
startskuddet for Karabinlekene
på Fana stadion. Frem til søndag
ettermiddag skal nærmere 300 utøvere fra sju år og opp til senioralder konkurrere om heder og ære i
en rekke øvelser.
Ved påmeldingsfristens utløp
hadde 275 utøvere meldt seg på,
og foreløpig er det duket for 1035
starter. Ved fjorårets Fanaleker var
det omtrent 260 påmeldte og 750
starter.
– Det høye antallet påmeldte er
veldig gledelig. Vi har en god økning fra i fjor år, og vi nærmer oss
300 deltakere og 1100 starter. Det
er alltid noen som melder seg på

etter at påmeldingsfristen har gått
ut, sier Anita Bolstad Raa, stevneleder og styreleder i Fana friidrett.
I skrivende stund har 87 av
klubbens egne medlemmer meldt
sin ankomst.

delta der. Det er få helger å velge
blant på våren, så det vil som regel alltid krasje med noe. Det blir
uansett stor idrett både for elite og
bredde, sier stevnelederen.

Diskos, stav og langhekk

Hun er spent på hvordan kollisjonen med Holmenkollstafetten vil
påvirke stevnet og hvordan deltakerne vil oppleve en ekstra konkurransedag.
– Vi hadde et kjempebra arrangement i fjor, og forhåpentligvis
blir det minst like bra i år. I fjor
var vi heldige med været, og vi får
krysse fingrene for at det blir god
temperatur og ikke noe snø i helgen, sier Raa.
Totalt skal over femti frivillige i
sving hver dag for å holde arrangementet i gang.
– Foreldre bidrar som dommere, tidtakere og fotografer. De tar
tiden, måler, raker, styrer sekretariatet og driver kiosken. Vi er
avhengige av slike bidrag og veldig
takknemlige for at de stiller opp,
sier Raa.

Nytt av året er at de gamle Fanalekene har skiftet navn til Karabinlekene. Det blir også noen nye
øvelser og en ekstra konkurransedag, ettersom mesterskapet starter
allerede i ettermiddag.
– Friidrett består av veldig mange øvelser, og det er alltid noen
som ikke får delta i favorittøvelsen
sin. Derfor har vi utvidet øvelsesutvalget. Vi har blant annet tatt
inn diskos, stav og langhekk, sier
Raa.
Antall påmeldte kunne vært flere dersom stevnehelgen ikke hadde kollidert med både Holmenkollstafetten, «Himmelspretten»
og konfirmasjoner.
– Holmenkollstafetten vil nok
påvirke de eldste og beste, for
mange av de eldste utøverne skal

Foto: Kent Roar Nybø

50 frivillige i aksjon

GLEDER SEG: – Vi hadde et kjempebra arrangement i fjor, og forhåpentligvis blir det minst
like bra i år.
(Innfelt foto: Ole Kristian Spikkeland)

