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tips oss!
75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland 
om små og store saker 
som du mener vi bør 
skrive om. Alle tips som 
benyttes honoreres med 
flaxlodd. Du kan også 
sende tips på sms med 
kode ANtips til 2005.

Del din video med  
Avisa Nordlands lesere  
på an.no/video

Vi følger nyhetsbildet  
24 timer i døgnet 7 dager  
i uka på vår nettside an.no

oslo: De koronautsatte 
sommerlekene i Tokyo blir 
arrangert i sommer, «uansett 
hvordan koronaviruset utvikler 
seg», fastslår OL-president 
Yoshiro Mori. Dermed fjerner 
han enhver tvil om hvorvidt OL 
kan arrangeres midt i en 
pandemi.

– Vi vil definitivt kjøre på 
uansett hvordan koronaviru-
set utvikler seg. Vi må bevege 
oss forbi diskusjonen om 
hvorvidt vi skal arrangere eller 
ikke. Det handler om hvordan 
vi skal gjøre det. La oss snakke 
om en ny type OL denne 
gangen, sa Mori tirsdag på et 
møte mellom OL-arrangører 
og representanter for Japans 
regjeringsparti. Både arrangø-
rene og japanske tjeneste-
menn insisterer på at OL kan 
avvikles til tross for økende 
koronasmitte og usikkerhet 
knyttet til pandemien. I 
befolkningen er det imidlertid 
utbredt skepsis til et OL i juli og 
august, viser flere målinger.

tokyo garantere 
for sommer-ol

sAmfuNNsANsvAr: Kjell Nilsen og Trond Vegard Seivåg i Innstranda ønsker å ta et større samfunnsansvar, og gi et tilbud til alle - uansett 
alder.  foto: stiAN HøglANd

Innstranda Idrettslag 
ønsker å ta et større 
samfunnsansvar enn 
klubben gjør i dag.
Stian Høgland 
sh@an.no
952 44 020

bodø: Innstranda er et av 
Nord-Norges største idrettslag. 
Klubben har blant annet 1150 
medlemmer, og omsetter for 
cirka 11 millioner årlig. De har 
250–300 trenere, ledere og øv-
rige tillitsvalgte. 

Bydelsklubben, som rundet 
100 år sist høst, tilbyr fotball, 
volleyball, Idrett for utviklings-
hemmede, håndball, basket-
ball, barneidrettsskole, lang-
renn, skiskyting og paraidrett.

Nylig kom Kjell Nilsen tilbake 
til klubben. Han er ansatt i 50 
prosent stilling som sportslig 
leder og 50 prosent som pro-
sjektleder for «Innstranda som 

aktiv samfunnsaktør».
Nettopp sistnevnte prosjekt 

er noe som opptar klubben mye 
i disse tider. For klubben har 
lyst til å være mye mer enn bare 
et idrettslag.

"
Det er virkelig 
givende å jobbe 
med utenforskap. 

Dette er noe jeg brenner 
sterkt for.
kjell NilseN
Sportslig leder og prosjektleder 
for «Innstranda som aktiv 
samfunnsaktør».

– Vi ønsker å ta et større sam-
funnsansvar i bydelen vår, sier 
Nilsen, og får støtte av daglig 
leder, Trond Vegard Seivåg.

vil nå alle
En av tingene klubben virkelig 
brenner for er at ingen skal bli 
stående utenfor.

– Det er vanskelig å få tak i 
alle i en klasse, men vi ønsker å 
bli den klubben som klarer det. 
Det må ikke være idrett, men 
andre sosiale aktiviteter. Det 
spiller egentlig ikke noen rolle 
hva det er, men vi ønsker å bi-
dra som et aktivt idrettslag i 
nærmiljøet. Vi ønsker å gi et til-
bud til dem som ikke er med på 
ordinær aktivitet også, for ek-
sempel trenerkurs eller kafé-
drift, sier Nilsen, som stortrives 
i sin nye jobb.

– Det er virkelig givende å 
jobbe med utenforskap. Dette 
er noe jeg brenner sterkt for.

stor suksess
Barneidrettsskolen er nå erstat-
tet med allidrettsskole. Forelø-
pig har man kun startet opp 
med ferske 1.-klassinger ved 
Mørkvedmarka og Støver sko-
le. Etter hvert ønsker man å ut-
vide tilbudet til å gjelde til langt 
opp i ungdomsårene.

Så langt har det vært en stor 
suksess.

– 90 prosent av alle 1.-klassin-
gene er med. Vi håper på å nå 
alle. Det er gratis å være med, 
og vi ønsker ikke at det skal 
være noen utenforskap, sier 
Nilsen.

kan prøve flere idretter
Med allidrettsskolen får de 
unge prøve seg på en rekke 
idretter. Samtidig får de som 
ønsker å spille håndball, fotball 
eller gå på ski gjøre det.

– Vi vil prøve å lage en modell 
for de minste hvor de forskjelli-
ge idrettene ikke er på samme 
dag. På den måten kan de være 
innom flere idretter og aktivite-
ter. Så kan de finne ut hva som 
passer best for den enkelte. Må-
let er også at det skal holde med 
ett medlemskap, ikke at man 
må betale for både håndball og 
fotball. Så kan ungene velge 
hva de vil innom. Den ene uken 

Innstranda skal tilbake til røttene

vil ta mer samfunnsansvar
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Mandag klokka 23.00 
stengte overgangsvindu-
et i mange store ligaer. 
Det uten en ny kontrakt 
for kasper Junker.
Oda Oldertrøen 
oda@an.no
480 46 233

Bodø: Ryktene om Kasper 
Junker har sendt ham blant 
annet til Tyrkia, Tyskland, 
England, Spania og Italia. 
Mandag kveld stengte over-
gangsvinduet i alle de store li-
gane. For Glimts målgarantis 
endte det slik:

«Det blir ingen overgang for 
Kasper Junker på Deadline 
Day». Det melder VG. 

– Han er lei seg. Jeg snakket 
nettopp med ham. Han sa «jeg 
er ikke engang sur, jeg bare 
forstår det ikke. Jeg blir 27 år i 
mars. Dette var min sjanse. 
Den tar de fra meg fordi de vil 
tyne de siste pengene». Nå 
kan vi ikke skrive under for en 
europeisk klubb. Det er for 
sent. Jeg jobber med andre 
ting, men det er klart dette er 
tungt, sier Junkers agent 
Christian Bysted til VG.

- vanvittig sak
Ifølge Bysted skal Bodø/Glimt 
ha takket nei til to tilbud på 
Kasper Junker mandag. Dette 
etter at de søndag kveld avslo 
tilbudet fra tyrkiske Kayseri-
spor. Til VG sier han at det er 
mangel på respekt fra Bodø/
Glimt. 

– Jeg synes det er en helt 
vanvittig sak. Jeg har aldri i 
mitt liv opplevd noe lignende, 
sier Bysted til VG.

I en e-post til VG skriver 
Bodø/Glimts daglige leder 

Frode Thomassen at de har 
vært i dialog med flere for-
skjellige klubber de siste 
ukene, men at avtalene som 
er lagt frem ofte har et innhold 
eller en struktur som klubben 
ikke kan akseptere. 

– I de fleste av disse tilfelle-
ne blir budene sendt fra agen-
ten selv, andre ganger er det 
ikke bud engang, bare skisse 
fra agenten selv (eller andre 
agenter). Når vi så begynner å 
forhandle på det som er frem-
lagt, så blir det påstått at vi er 
urimelige, skriver Thomassen 
til VG.

– Vår opplevelse er at vi aldri 
kommer i posisjon for å for-
handle, men blir diktert løs-
ninger, som vi skal løpe inn i 
og akseptere med store smil.

står sammen
Ifølge Thomassen har lojalite-
ten overfor egen klubb vært 
nesten fraværende.

– Vi er en klubb som står 
sammen, og hvor det alltid er 
flere som gjør vurderinger i 
slike saker. Vi som arbeider i 
klubb har et særlig ansvar for 
å forvalte verdiene på en for-
svarlig og god måte, og da 
også gjøre vurderinger av risi-
kobildet i forhold til økonomi-
en, samt å sikre at vi opptrer 
på en etisk forsvarlig måte, 
skriver Thomassen til VG. 

– I tillegg til ovennevnte tror 
jeg også de fleste vil observere 
at lojaliteten overfor egen 
klubb, og de avtaler som er 
gjeldende, er neste direkte 
fraværende i dette tilfellet.

Kasper Junker og Frode 
Thomassen besvarte ikke 
henvendelsene fra Avisa 
Nordland i går.

Junker må vente 
på Europa-spill

hArdE froNtEr: Det var mye oppstyr rundt fremtiden til 
Kasper Junker, men mandag kveld ebbet det ut i at han fortsatt har 
kontrakt med Bodø/Glimt.  foto: frEdrik vArfJEll / NtB

Innstranda skal tilbake til røttene

vil ta mer samfunnsansvar

er de kanskje innom en trening, 
mens de er på tre uka etter, for-
klarer Trond Vegard Seivåg.

Kjell Nilsen tror det er viktig.
– Vi må legge til rette for det. 

Stort sett har de forskjellige 
gruppene bare en trening i uka. 
Det viser seg også at det er lurt å 
trene variert i ung alder. Så kan 
man etter hvert velge en idrett, 
eller om man vil være med på 
flere.

samarbeid
En av tingene Innstranda har 
hatt stor suksess med er samar-
beidet med Nord Universitet.

I dag har man en avtale for de 
fem neste årene om praksis-
plasser for studenter ved sosio-
nom- og barnevernsutdannin-
gen, samt bachelor trening. Nå 
er det rundt 30 studenter som 
har praksis i Innstranda. 

– På sikt ønsker vi å bli en lær-
lingebedrift, og kunne tilby 
praksisplass for studenter, sier 

Seivåg.  Innstranda har i dag 
som nevnt mange forskjellige 
idretter under sin paraply. Flere 
er planlagt i årene som kom-
mer, som for eksempel E-sport. 
De jobber også med å viderefø-
re suksessen med Åpen Hall for 
13-19-åringer til å også gjøre det 
samme for de i alderen 6–12 år.

– Vi stiller med åpne armer 
dersom det er noen som vil 
starte med andre idretter, så 
lenge vi har ildsjeler til å drive 
dem, sier Seivåg.

Til sommeren planlegges det 
også sommeridrettsskole for 
barn i alderen 6–12 år. 

vil engasjere ungdommen
Frafall er et kjent problem i 
idretten. Spesielt etter hvert 
som man nærmer seg voksen 
alder.

– Vi må bli flinkere til å enga-
sjere ungdommen. Om de ikke 
vil drive idrett, kanskje vil de 
prøve seg som ledere eller tre-

nere. Vi må lage en ordning for 
å ta vare på dem som faller 
utenfor, sier Seivåg.

Både han og Nilsen er klare 
på at dette ikke er noe klubben 
gjør for å tjene penger.

– Alt kan ikke måles i økono-
mi. Dette kan måles i den ver-
dien man gir tilbake til samfun-
net. Det å se glansen i øynene 
på dem som ikke har vært her 
før, og som får være med, er 
verdt alt, sier Nilsen.

– Jeg er stolt over at vi har 
kommet så langt som vi har 
gjort nå. Det er ingen motset-
ninger mellom spesialisering 
og allidrett, og vi skal få til beg-
ge. Vi som er ledere må tenke 
på hvorfor vi gikk inn i denne 
jobben. Vår jobb er å gi et tilbud 
til alle, unge som gamle. Enten 
de skal være aktive, eller kose 
seg med en kaffe på Bestemor-
stua. På mange måter går vi til-
bake til røttene nå, sier Trond 
Vegard Seivåg.


