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NY spoNsor: Kolstad Eiendom går inn som ny sponsor for Innstranda langrenn. Fra venstre: Erling Eiterjord, Cecilie Didriksen, Tove Eilertsen og Trond Vegard Seivåg.  
 BEGGE Foto: tom mElBY

Kolstad Eiendom tok 
selv kontakt med 
Innstranda for å bidra 
som sponsor.
Stian Høgland
sh@an.no
755 00 000

BodØ: Det nærmer seg slutten 
på vintersesongen på Bestemo-
renga – en sesong som har vært 
god snømessig.

Men for Innstrandas lang-
rennsgruppe ble den som for 
mange andre avsluttet med et 
brak da koronakrisen slo til for 
fullt.

Blant annet skulle klubben 
arrangert KM på ski, et mester-
skap som ville gitt sårt tiltreng-
te midler i klubbkassa. Nå har 
langrennsgruppa likevel god 
grunn til å smile, for nylig fikk 
de en litt uventet telefon.

– Tord Kolstad tok kontakt og 

spurte om han kunne få bidra 
som sponsor. Det skjer ikke så 
ofte at sponsorer selv tar kon-
takt med oss, og det er helt fan-
tastisk. At det skjer når ting er 
som de er nå, gjør det ekstra 
spesielt, og vi setter selvsagt 
enormt stor pris på det, sier 
daglig leder i Innstranda, Trond 
Vegard Seivåg.

Bar bakke
Leder i langrennsgruppa, Er-
ling Eiterjord, er naturlig nok 
også meget glad for bidraget.

– Vi hadde akkurat mistet to 
av våre sponsorer, og sto egent-
lig på bar bakke med KM avlyst. 
Så dette betyr utrolig mye for 
oss, sier Eiterjord.

Det er fortsatt bra med snø i 
og rundt løypene på Bestemo-
renga, men enkelte plasser be-
gynner man å se asfalten i rul-
leskianlegget.

Etter at det sto klart, er Beste-

morenga blitt en helårsarena 
for skiløperne.

"
Vi setter selvsagt 
enormt stor pris 
på det 

troNd vEGArd sEivåG
Innstranda

– Vi har et meget godt samar-
beid med Bodø kommune her. 
Det er de som har finansiert rul-
leskianlegget, men vi i Inn-
stranda har bidratt med utallige 
dugnadstimer, tegninger og ut-
forming, sier Eiterjord.

Langrennsgruppa i Innstran-
da har rundt 50 aktive utøvere.

Betydelig
Kolstad Eiendom er inne som 
sponsor på en rekke områder, 
som fotball, håndball, drill og i 
Kirkens Bymisjon. Nå er det by-
ens skiløpere som får støtte.

– Vi går også inn i skyskyting i 
Innstranda. Vi er med på mye, 
og ønsker å hjelpe fram de lo-
kale, sier Cecilie Didriksen og 
Tove Eilertsen.

Avtalen gjelder til 2024. In-
gen av partene ønsker å si noe 
om størrelsen på avtalen.

– Men for Innstranda er det 
en lang og betydelig avtale,

Gikk glipp av sitt største arrangement: 

Fikk uventet telefon

tok koNtAkt: Tord Kolstad tok kontakt og spurte om han kunne 
få bidra til Innstranda.

vil ikkE BlåsE i GANG: Kulturminister Abid Raja er ikke klar til å 
blåse i gang elitefotballen igjen. 

Det er smittevernrådene 
og ikke regjeringen som 
avgjør når elitefotballen 
kan rulle igjen, fastslår 
kulturminister Abid Raja 
(V). 
oslo: Stortingets muntlige 
spørretime onsdag tok Arbei-
derpartiets Anette Tretteberg-
stuen opp når elitefotballen 
kan sparkes i gang igjen.

Hun viste til at Norges Fotball-
forbund (NFF) har laget et for-
slag til et regime for hvordan 
kamper kan spilles innenfor 
dagens smittevernregler.
 – Vil statsråden nå blåse i 
fløyta og la fotballen starte 
opp igjen? spurte hun.
 – Statsråden kommer ikke 
til å blåse i noen fløyte umid-
delbart, kom det kontant fra 
Raja.

 Ministeren understreket 
gang på gang at regjeringen 
baserer sine beslutninger om 
åpning av samfunnet, også 
idretten, på de faglige rådene 
fra Helsedirektoratet og Folke-
helseinstituttet (FHI).
 – Det er ikke slik at statsrå-
den kan komme ut av gardero-
ben og blåse i fløyta, og så er vi 
i gang, sier Raja.

 (NtB)

ikke klar til å blåse i gang 


