12

Sport

fredag 1. desember 2017

■■PAAVO MOILANEN 1946-2017:

Hopperne takker Paavo
FRIIDRETT: – Han var der for

– Det er en veldig god idé,
siden Paavo alltid organiserte
stevner, sier Dolve.

meg, hver eneste dag, sier
Pål Haugen Lillefosse.
Da Paavo Moilanen kom til
Bergen, var der ikke noen stavhoppere her. Han etterlater seg
et levende konkurranse- og
treningsmiljø. Tirsdag døde
han, 71 år gammel.
– Paavo har betydd alt for
min stavkarriere. Hver dag,
fra jeg var 11 til nå, når jeg
er 16, har han vært der. Han
har kommet hver dag, uansett
hvordan han har hatt det, og vi
har alltid vært hans fokus, sier
Lillefosse.

Motiverte alle

Hektet fra første sekund

Alle Fanaposten har snakket
med er enige om én ting. Den
beste måten å hedre Paavos
minne på er å la stavmiljøet i
Bergen leve videre.
– Paavo er vanskelig å erstatte. Du trenger en som alltid
stiller opp, som alltid er der, og
som må ha peiling på stav i tillegg. Da er det veldig få igjen.
Men miljøet er der. Det har
satt seg såpass at det vil leve
videre, sier Dolve.
Hans nåværende trener,
Bjørn Åge Herdlevær, er selv
tidligere Paavo-elev.
– Vi må fortsette det arbeidet han har begynt på. Vi er
mange stavhoppere og vi kan
ikke slutte nå. Vi må bare utvikle det arbeidet han har begynt på, sier Pål Haugen Lillefosse.
Der faller det nå et stort arbeid på klubbene.
– Paavo servet en stor gruppe. Han var unik i sitt engasjement og tilgjengelighet. Det er
mange som nå kjenner på at
han er borte. Nå må vi prate
sammen om hvordan vi kan
hjelpe utøverne videre, sier
Anita Bolstad Raa, prosjektleder for friidrett i Fana IL.
Paavo Moilanen har slitt
med hjerteproblemer i flere år.

Også Eirik Dolve og Katrine
Haarklau takker den pratsomme finnen for alt de har opplevd på idrettsbanen.
– Jeg begynte på friidrett da
jeg var 10. Han maste på meg
om at jeg måtte prøve stav. Det
tok to år før jeg turte, men jeg
ble hektet fra første sekund,
sier Haaklau, som ga seg etter
sist sesong.
Som best hoppet hun 4,35
i USA og matchet Cathrine Larsåsens norske rekord.
Haaklau takket Paavo for
alt i en følelsesmessig Facebook-oppdatering.
«Du ønsket alltid alle velkommen på trening uavhengig
av hvilken klubb man tilhørte
og hvor man kom fra. Hver
eneste dag på friidrettsbanen
fikk en ny farge med deg tilstede, du var en unik person! Tusen takk for alt du har gjort for
meg, den enorme betydningen
du har hatt for livet mitt og
for alle gode minner vi deler»,
skrev hun

Bestefarstype

For Norges beste stavhopper i
dag, Fana-gutten Eirik Dolve,
var det også et tungt budskap
å få.
– Da jeg var 18, hadde jeg
reist på flere turer med Paavo
enn med noen i familien min.
Vi hadde et helt spesielt forhold. Han var mer enn en tre-

Paavo Moilanen var en motivasjonens mester.
– Han var veldig god på
segmentering og klarte alltid
å finne ut noe du kunne være
best i, sier Dolve.
For eksempel kjempet Haarklau og en venninne en innbitt
kamp om den gjeve Bønes-rekorden en periode.
– Han var ekstremt god til
å motivere folk, sier Haarklau.

Miljøet skal leve videre

DØD: Paavo Moilanen gjorde Bergen til et stavhoppsentrum. Han blir dypt savnet på Fana Stadion.

ner, mer en bestefarstype, som
var med på alt, sier Dolve.
Moilanen mente konkurranser var viktig og arrangerte
stevner til stadighet, spesielt
i november og desember, der
det er lenge til neste konkurranse.
– Han mente det var viktig
å konkurrere for å få ut det
du hadde trent på. For å få ut
potensialet ditt, må du konkurrere. Det trodde han veldig

FLØY HØYT: Pål Haugen Lillefosse møtte Paavo Moilanen hver
eneste dag.
Foto: NTB Scanpix

sterkt på, sier Dolve.

Utviklet mennesker

Lillefosse trekker frem at Paavo Moilanen ikke bare tenkte
på høyder eller resultater.
– Han ble alltid glad og stolt
når vi gjorde gode resultater,
men for ham var det like viktig at vi tenkte på det sosiale og
utviklet oss til gode personer
også, sier han.
Hele friidrettsbergen sørger
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i disse dager, ikke bare stavhopperne.
– Isabelle Pedersen hoppet
stav med Paavo i mange år, før
hun begynte å satse på hekk.
Beatrice Llano var også innom. Når du er kid, satser du
ikke bare på én øvelse. Det er
ganske mange som har nått
langt, sier Dolve.
Han håper det nå kan bli et
minnestevne for Paavo Moilanen.

TUSEN TAKK: Katrine Haarklau fikk et langt friidrettsliv og collegestipend i USA, takket være Paavo Moilanen.
Foto: NTB Scanpix

Av Roy Ellingsen

roy@fanaposten.no

HØYT: Dette hoppet av Eirik Dolve ville ikke vært mulig uten
Paavo Moilanen.
Foto: NTB Scanpix

