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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

lillestrøm: Tom Nordlie 
tar over trenerjobben i 
Lillestrøm og skal forøke å 
redde klubbens plass i 
Eliteserien. .

Nordlie har reddet flere 
klubber fra nedrykk, nå skal 
han gjøre det igjen. Denne 
gangen er det Lillestrøm som 
trenger 57-åringens hjelp.

Årets eliteserie endte med 
at de kanarigule må spille 
kvalifiseringskamp mot Start 
om fornyet plass i den øverste 
divisjonen. I de kampene er 
det Nordlie som skal lede LSK.

 (NtB)

tom Nordlie tar 
over lillestrøm

Best: Håkon Evjen er kåret som årets unge spiller og årets spiller.

Håkon Evjen fikk med seg 
to priser fra årets Fotball-
fest
Michael Jensen Olafsen 
mjo@an.no
755 05 050

oslo: I kategorien Årets unge 
spiller var det som nevnt garan-
tert helgul suksess, og det ble 
Håkon Evjen (19) som trakk det 
lengste strået blant ungguttene 

i Glimt.
– Jeg trodde ikke jeg skulle bli 

nominert til årets unge spiller, 
så det var en morsom overras-
kelse. Det artigste er å være no-
minert med Fredrik André og 
Patrick, sa en overrasket Håkon 
Evjen før utdelingen.

Og før kvelden var omme var 
Evjen også kåret til årets spiller 
i Eliteserien..

to priser til evjen 

Bestemorstua er på 
god vei til å bli som ny 
igjen. Da er det dug-
nad som gjelder.
Truls naas
tn@an.no
755 05 050

Bodø: Siden 1954 har Beste-
morstua på Bestemorenga 
holdt det gående. 

I forbindelse med NM på ski i 

1991 ble nystua bygd, og den 
gamle delen ble pusset opp. Nå 
er det på høy tid at bygget på 
nytt pusses opp, for å bedre til-
budet til brukerne i Bodø by, 
mener de involverte.

Bestemorstua eies i dag av 
Innstranda idrettslag. Daglig le-
der Trond Vegard Seivåg og 
Innstranda idrettslag vil ta et 
samfunnsansvar for å sette hu-
set i god stand igjen. 

I høst har Innstranda i samar-

beid med Bodømarkas venner 
stått på for å pusse opp den nye 
delen av Bestemorstua.

"
Man er nødt til å 
se hva man kan 
bidra med for å 

gjøre tilbudet mer attrak-
tivt.
troNd vegArd seivåg
Innstranda

– Vi gjør ikke dette kun for 
medlemmer i Innstranda, men 
for hele Bodø. Man kan leie 
bygget på kveldstid, arrangere 
bryllup her eller ha konfirma-
sjon. Bestemorstua er også en 
del av Bestemorenga, og vi har 
lyst til å være med å bidra til at 
dette kan være et enda bedre 
tilbud for folk, sier Seivåg og 
legger til:

– En oppussing trengtes. Vi 
ser at det er et frafall til organi-

Pusser opp for flere millioner: 

Nå skal Bestemorstua skinne i ny drakt

gode hjelpere: Daglig leder i Innstranda, Trond Vegard Seivåg, omkranset av de frrivillige Torbjørn Ludvigsen og Steinar Skogstad fra 
Bodømarkas venner. Alle Foto: truls NAAs
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Fikk pris: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen med prisen etter å ha 
blitt kåret som Årets Trener i Eliteserien under Fotballfesten 2019.

Bodø/Glimt ble det 
mestvinnende laget 
under årets Fotballfest.
Michael Jensen Olafsen 
mjo@an.no
755 05 050

oslo: Kjetil Knutsen fra 
Bodø/Glimt, Bjarne Berntsen 
fra Viking og Erling Moe fra 
Molde hadde alle levert en god 
sesong med hvert sitt lag, og 

de tre var nominert til årets 
trener under årets eliteserie.

Bergenseren Kjetil Knutsen 
viste seg som den sterkeste 
kandidaten, og ble kåret til 
årets trener.

– Vi er et godt trenerteam, 
som jobber sammen. Det er 
mange som må takkes, og jeg 
må takke Bodø/Glimt for at de 
har troen på meg. Jeg må også 
takke familien, som jeg ikke 

får sett så ofte som jeg ønsker, 
fortalte Knutsen under             
premieutdelingen.

To Kniksen-priser ble også 
delt ut under Fotballfesten, for 
første gang på 15 år. De tilfalt 
Bjarne Berntsen og målvakten 
Ingrid Hjelmseth, for deres 
mangeårige innsats i fotball-
Norge.

knutsen ble årets trener

Pusser opp for flere millioner: 

Nå skal Bestemorstua skinne i ny drakt

sert idrett og idrettslag. Man er 
nødt til å se hva man kan bidra 
med for å gjøre tilbudet mer at-
traktivt. Da må vi passe på at 
hus og forholdene rundt er på 
høyde med våre mål.

Millionbeløp
Totalt skal det pusses opp for 
tre millioner kroner. Innstran-
da går inn med egenkapital på 
300.000 kroner. Det skal males, 
legges nytt gulv og skifte alt av 

lys slik at det blir en lun stem-
ning. Bygget skal rett og slett 
moderniseres, og det er på høy 
tid, mener de involverte.

– Også handler det om å kutte 
ned på driftsutgiftene, sier fri-
villig Torbjørn Ludvigsen.

– Dette har vært en tung be-
lastning for klubben. Bygget 
har vært slitt og hatt lite utleie. 
Dermed har de ikke hatt inntekt 
til å holde Bestemorstua i drift, 
sier han.

Men selv om det brukes mil-
lioner på å pusse opp er Lud-
vigsen sikker på én ting.

– Det er viktig å beholde sjela 
i bygget, sier han.

Frivillighet
Steinar Skogstad er med å hjel-
pe med oppussing på vegne av 
Bodømarkas venner. Han for-
teller at de ønsket å utvide se-
songen. Til vanlig driver de 
med sesongarbeid om somme-

ren, men at de ønsket å bidra på 
Bestemorstua nå på vinteren.

– Innstranda har en stor ut-
fordring, og vi er glade for at 
Innstranda har tatt initiativ til å 
renovere bygget igjen. Beste-
morstua trenger rehabilitering 
sier Skogstad.

samling for mange
Han forteller at Bestemorstua 
er et samlingssted for mange i 
Bodø.

– Vi ser at aktiviteten på Be-
stemorenga har tatt seg opp de 
siste årene. Da er det også bra 
det stadig kommer nye tilbud. 
Dette kan være med på at flere 
selskap og arrangementer blir 
arrangert.

Initiativtakerne er usikker på 
når Bestemorstua er helt ferdig 
oppusset, men har som mål at 
nystua klar til bruk til 1. januar 
2020.

lysere FArger: Edward Pegg  erstatter 90-tallsfargene med 
farger som hører hjemme i 2019.

NøyAktighet teller: Veggene i den nye stua får en helt ny 
farge, og da gjelder det at Per rekkedal er stø på hånden. 

privAteN: Toalettene får også en ny «look» som skal gjøre besøket 
litt triveligere.

Nytt lys: Det blir investert flere millioner i Bestemorstua, blant 
annet nye lys. 


