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MANge: Basketmiljøet i Bodø er i ferd med å våkne til liv igjen. Siden oppstarten i september i fjor beskriver initiativtakerne det hele som en 
eneste stor suksesshistorie. På trening onsdag denne uken var det opp mot 30 stykker i alderen åtte til seksten år til stede. 
 Alle foto: Kristoffer W. petterseN

seNtruM: I sentrum trener de 
fra 16–19 år. foto: iil

Innstranda IL Basket-
ball nærmer seg 50 
medlemmer bare et 
halvt år etter opp-
starten.
Kristoffer W. Pettersen
kwp@an.no
936 02 120

Bodø: Ørjan Hustoft var selv 
en aktiv basketballspiller og 
spilte en rekke kamper i første-
divisjon for det som den gang 
var Bodø Basket. 

Men basketball og Bodø har i 
mange år vært noe man ikke 
kunne dratt noen linje mellom 
av den enkle grunn at det ikke 
har eksistert noen basketball-
klubb i byen siden 90-tallet.

doblet antallet
Helt siden Hustoft selv la opp 
har han prøvd og feilet i drøm-
men om å videreføre basketbal-
len. Høsten 2018 ble starten på 
en drøm som er i ferd med å re-
aliseres.

– Vi hadde første trening i 
slutten av september i fjor. Da 
var det kanskje 20 stykker som 
var her for å teste ut sporten. I 
dag er medlemstallet vårt do-
blet fra dem som var på den tre-
ningen. Vi har passert 45 med-
lemmer allerede, sier en for-
nøyd leder.

"
Målet for 2019 er 
å gjøre basket-
ball kult igjen.

ole KristiAN NiKolAiseN
Nestleder i Innstranda IL Basket

Per dags dato har IIL Basket to-
talt tre treninger. To på Mørk-
ved for spillere opp til femten 
år og én i sentrum for spillere 
fra 16–19 år.

– Vi prøvde oss i flere klubber, 
men det var Innstranda som la 
til rette for det. Det er vi evig 
takknemlige for. Vi er i startfa-
sen enda, men det er klart at vi 
drømmer om at flere klubber 
kan ta opp hansken slik at det 
blir enklere å spille kamper 
også. Foreløpig er vi ute etter å 
bygge et fundament. Men må-
let neste skoleår er baskettre-
ninger både i Rønvika, i sen-
trum og på Mørkved, sier Hu-
stoft før nestleder Ole Kristian 
Nikolaisen slenger seg på.

Innstranda IL Basketball har hatt en bratt kurve siden oppstarten i høst

et dødt miljø har våknet til liv

– Fra starten har vi hatt en 
bratt kurve hvor pila her pekt 
rett oppover. Vi ser at vi har po-
tensialet til å bygge videre på 
dette. Målet i 2019 er å gjøre 
basketball kult igjen.

Mange faller utenom
Mange unge faller utenom de 
mest kjente idrettene som 
håndball og fotball. Hustoft og 
Nikolaisen mener basketballen 
har enklere for å inkludere folk 
enn flere andre idretter.

– Vi vil inkludere de som kan-
skje ikke har så mye penger el-
ler så mange venner også, for-
teller Hustoft og fortsetter:

– I starten er det basic basket-
ball med fokus på IILs filosofi i 

forhold til at det skal være gøy, 
inkluderende og at vi viser re-
spekt. Vi skal være en familie 
hvor alle føler seg ordentlig sett 
og tatt vare på. Vi ønsker selv-
sagt enda flere basketspillere, 
men er samtidig opptatt av å ha 
kvalitet på det vi gjør. Vi skal 
ikke vokse fra oss selv.

Men lederen innrømmer 
også at basketklubben har noen 
utfordringer.

– Vi er ikke bortskjemte med 
trenere. Vi trenger flere. Det er 
en av grunnene til at vi kjører et 
gratis trenerkurs for alle som 
kan tenke seg å bidra i mars.

Aldri før tilbud for barn
Det har tidligere eksistert en 

voksenserie, men aldri før har 
det vært et basketballtilbud for 
de mellom åtte og nitten år i 
Bodø. To av dem som har fun-
net gleden med basketballen er 
Christine Stenseth (11) og Jo-
hannes Flatmo Hjelbakk (12). 

– Jeg gikk på taekwondo, 
men ofret det for basket. Basket 
er mye morsommere. Flere 
som ikke hadde en idrett har 
funnet basket, mener Hjelbakk.

– Jeg lette etter en ballsport 
som ikke var håndball eller fot-
ball. Her synes jeg både trenin-
gene og miljøet er veldig bra, 
forteller Stenseth.

vil søKe: Fotballforbundene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Island og Færøyene vurderer en felles VM-søknad. foto: NtB scANpix

NFF og fem andre forbund 
vurderer en felles søknad 
om fotball-VM for kvinner 
i 2027.
oslo: Fotballforbundene i 
Norge, Sverige, Danmark, Fin-
land, Island og Færøyene er 
blitt enige om et pilotprosjekt 
vedrørende en potensiell søk-
nad for verdensmesterskapet 
om åtte år.

– Vi har et godt nordisk sam-
arbeid som blant annet jobber 
for bedre rammebetingelser 
for kvinnefotball internasjo-
nalt, og da ble det et naturlig 
valg for oss å sette i gang en 
prosess for å få arrangere fot-
ball-VM for kvinner. De nor-
diske landene har en ledende 
posisjon innen kvinnefotball, 
og jeg håper at vi klarer å nå 
fram med vår søknad når den 

tid kommer, sier fotballpresi-
dent Terje Svendsen.

Pilotprosjektet har fått nav-
net «Vision 2027». I den første 
fasen vil det bli kartlagt hvilke 
byer og stadioner som kan 
være aktuelle for den eventu-
elle søknaden.

Fotball-VM for kvinner er 
blitt arrangert siden 1991. Sve-
rige var arrangør da Norge ble 
verdensmester i 1995. (NtB)

Norden vil ha fotball-vM
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Et forlenget samar-
beid skal gi fotballjen-
tene på NTG enda 
bedre forutsetninger.
Kristoffer WollviK Pettersen
kwp@an.no
936 02 120

Bodø: Høsten 2018 startet 
NTG opp i Bodø. Skolens ho-
vedfokus er å tilrettelegge for 
skolegang samtidig som de ut-
vikler toppspillere. Det mener 
de gjøres best via tett samar-
beid med klubbene i byen.

Utvikle toppspillere
– Vi er helt avhengig av et godt 
samarbeid med klubbene. 
Grand er de som satser hardest 
på damefotballen så å få med 
en trenerressurs fra dem gir 
muligheten til en mer helhetlig 
oppfølging av spillerne hvor de 
får samme trener både på dag-
tid og kveldstid, sier daglig le-
der for NTG Anette Nybø og sik-
ter til Ermir Strati som jobber 
som spillerutvikler i Grand for 

de samme spillerne som han er 
trener for hos NTG.

Avtalen NTG har med Grand 
er av samme type som skolen 
har med BHK og Bodø/Glimt. 

– For oss handler det om å ut-
vikle spillere til de øverste divi-
sjonene. Så er det også viktig å 
påpeke at spillerne ikke i ut-
gangspunktet må stå i de klub-
bene vi har avtaler med, poeng-
terer Nybø.

"
Spillerne må ikke 
stå i de klubbene 
vi har avtale med.

ANette NyBø
Daglig leder i NTG Bodø

– Hovedpoenget er at det skal 
være mulig også i Nord-Norge å 
produsere toppspillere på lik 
linje med slik det for eksempel 
er i Bærum. Vi har alt som skal 
til for å få til noe sinnssykt bra 
her. Hvis alle krefter jobber 
sammen klarer vi og det.

Grand har selv gjort litt reor-
ganisering av sitt eget ung-

domsarbeid. I så måte var det 
en god timing at NTG kom på 
banen.

– Det var en god timing for 
Grand og våre planer. Vi er av-
hengige av å utvikle og produ-
sere spillere. Via NTG får spille-
re i 16-19-års alderen nesten 
leve som profesjonelle samti-
dig som den viktige delen med 
skole blir ivaretatt. Med et slikt 
samarbeid så vet vi har de både 
får mye og rett trening, forteller 
Grand-trener Jan Tore Bakli.

1000 flere treningstimer
I hovedsak gjelder avtalen for 
NTGs videregående skoleele-
ver og strekker seg i første om-
gang ut året. Ermir Strati har 
hovedansvaret for de foreløpig 
sju fotballjentene.

– I løpet av tre år på NTG får 
de over 1000 treningstimer mer 
enn de andre. Vi har minst fire 
treninger i uken. Det er syste-
matisk trening på et nivå det 
ikke har vært i Bodø før hvor vi 
tar hensyn til utøverne og be-
lastningen, avslutter Strati.

NTG og Grand fortsetter samarbeidet

økt fokus 
på jentene

sAmArBeider: Spillerutvikler i Grand og trener på NTG Ermir Strati, daglig leder i Grand Vidar Stormo, 
daglig leder hos NTG Bodø Anette Nybø og Grand-trener Jan Tore Bakli. Foto: KristoFFer W. petterseN

iNitiAtivtAKer: Ørjan 
Hustoft har selv spilt basket 
og er en av initiativtakerne nå.

speNst: Spenst og 
teknikk kommer godt med i 
basketball.

Innstranda IL Basketball har hatt en bratt kurve siden oppstarten i høst

et dødt miljø har våknet til liv

i trøBBel: Chelsea og manager Maurizio Sarri er i hardt vær om 
dagen. Foto: NtB scANpix

Chelsea er ilagt et forbud 
mot å kjøpe spillere de 
kommende to overgangs-
vinduene.
loNdoN: Chelsea straffes 
hardt for brudd på FIFAs over-
gangsregler. Den engelske 
storklubben nektes å signere 
spillere de to neste overgangs-
vinduene. Klubben har anket.

Det er et hardt slag for Lon-

don-klubben som fra før er 
inne i en tung periode. Mana-
ger Maurizio Sarri vil ikke få 
muligheten til å forsterke sitt 
mannskap før tidligst somme-
ren 2020.

Årsaken er ifølge BBC og an-
dre britiske medier brudd på 
reglene for kjøp av mindreåri-
ge spillere. FIFA har etterfor-
sket klubben og blant annet 
overgangen til Lyon-spiss Ber-

trand Traore, som offisielt ble 
hentet til Chelsea i 2013.

Klubben er også ilagt en bot 
på drøye fem millioner kroner. 
Chelsea bekrefter fredag for-
middag at avgjørelsen blir an-
ket i løpet av kort tid.

Overgangsnekten gjelder 
ikke klubbens kvinnelag. Der 
er de norske landslagsspiller-
ne Maren Mjelde og Thorisdot-
tir. (NtB)

Nektes å kjøpe spillere


