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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. Månedens beste tips 
honoreres med 2.000 
kroner. 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

pAris: I 2019 skal Tour de 
France-rytterne over 30 fjell, 
og fem etapper har fjellavslut-
ning. Dermed er alt lagt til rette 
for klatrerne i Frankrike neste 
sommer.

Det har lenge vært kjent at 
2019-utgaven av Tour de 
France starter i Brussel. 6. juli 
starter det med en etappe 
gjennom Flandern, før det er 
lagtempo gjennom Brussel på 
andre etappe. Lagpresentasjo-
nen blir på Grand-Place i 
sentrum av Brussel 4. juli. 
 (NtB)

Brutal løype i 
tour de France

skAdet: Henrik Bielenberg fikk konstantert brudd i hånda under 
søndagens kamp mot Elverum.  Foto: BjørN erik olseN

Henrik Bielenberg har 
pådratt seg et brudd i 
hånda, og må opereres.

Bodø: BHK har fått en grusom 
start på sesongen. Onsdag gikk 
ting fra vondt til verre, da Hen-
rik Bielenberg fikk konstatert 
brudd i hånda. 

Nå må den sentrale bakspil-
leren gjennom en operasjon.

Det var i søndagens kamp 

mot Elverum Bielenberg pådro 
seg en skade. 

– Jeg skulle skyte et hopp-
skudd. Jag fullførte bevegelsen, 
og traff forsvarsspilleren i ho-
det med hånda. Det var egent-
lig veldig rart. Det gjorde ikke 
veldig vondt, men jeg merket at 
det var noe som ikke var som 
det skulle. Tommelen var usta-
bil, så vi iset den ned. Da ble det 
vondt, sier Henrik Bielenberg.

Brudd for Henrik

Femten fotballag har i 
to år jobbet for å få en 
ny fotballhall til Bodø.
Truls Naas 
truls.naas@an.no
476 78 883

Bodø: I to år har femten fot-
ballklubber i Bodø samarbeidet 
for å få realisert en ny fotball-
hall i Bodø. Prislappen ble i fjor 
lagt på om lag 75 millioner kro-
ner.

Det er Mørkved SK, Bodø/
Glimt, Innstranda IL, Grand 
Bodø og Junkeren som utgjør 
utvalget som har jobbet fram 
forslaget om en ny fotballhall, 
men samtlige klubber i Bodø 
støtter prosjektet.

– Bakgrunnen for at vi ønsker 
en ny hall, er fordi det er for 
dårlig dekning i dag, forteller 
Børge Berg i Innstranda. Han er 
medlem av sportslig utvalg, og 
sitter som leder for utvalget 
«Ny fotballhall til Bodø».

– All barnefotball foregår i 
gymsal på vinterstid. Får man 
bygd en ny hall, kan man flytte 
barnefotballen inn i hallen, og 
frigjort masse tid til andre akti-
viteter i gymsalene, som vil 
være en vinn-vinn situasjon, 
mener Ørjan Berg i Bodø/Glimt.

– Det er hele fotballen i Bodø 
som ønsker dette, og det er vik-
tig å presisere, sier Børge Berg.

Det foregår flere skolepro-
sjektet i Bodø der det også dis-
kuteres idrettshaller.

– Dette er ikke et prosjekt 
som kan knyttes til skolepro-
sjektene. Dette er et helt og eget 
fotballhall-prosjekt, fortsetter 
han.

Bør legges til Mørkved
Klubbene i Bodø har funnet ut 
at en ny fotballhall bør legges til 
Mørkved, da behovet er størst 
her. Det viktigste ved realise-
ring av ny hall er å øke antall 
spilleflater.

– Det er allerede en hall i sen-
trum, Nordlandshallen. I tillegg 
bor det veldig mange barnefa-
milier i området rundt Mørk-
ved, og det er klart at en hall der 
vil gjøre ting mye lettere. I dag 
kjører mange fram og tilbake til 
Nordlandshallen fra Mørkved, 
som er tungvint, forklarer Berg 
i Glimt.

"
Vi har foreslått 
en ny hall ved 
grusbanen på 

Mørkvedlia.
ørjAN Berg
Bodø/Glimt

Klubbene har foreslått et spesi-
fikt område på Mørkved.

– Vi har foreslått en ny hall 
ved grusbanen på Mørkvedlia. 
Vi har selvfølgelig full forståel-
se for at man skal på det som en 
helhet, og ikke bare bygge en 

fotballhall uten å tenke på at 
det plass til flere der. For det er 
en enorm plass der, fortsetter 
Glimt-legenden.

– Nødt til å få ny hall
Om en ny fotballhall blir reali-
sert i Bodø, ønsker klubbene å 
følge den samme modellen 
som blir brukt i Nordlandshal-
len.

– Det er viktig å presisere at vi 
ønsker at dette skal skje i kom-
munal regi. Vi har en modell i 
Bodø i dag som fungerer bra. 

Der Bodø Spektrum eier Nord-
landshallen og leier den ut. Vi 
ønsker en ny hall etter samme 
modell, der treningstimer blir 
fordelt til alle fra kommunen, 
sier Berg i Glimt.

– Dersom det ikke blir en ny 
hall, hvordan vil utviklingen i 
Bodøfotballen være?

– Godt spørsmål. Vi ser at 
mange mener fotballen er en 
utendørsidrett, noe de for så 
vidt har rett i. Men i dagens 
konkurranse mot andre aktivi-
teter er ungdom i dag mer kom-

Fotballklubber samarbeider for flere haller:

ønsker ny fotballhall til Bodø

Ny HAll: Fotballagene i Bodø har søkt om å få ny fotballhall på Mørkved. Foto: BjørN erik olseN



Generalpartner:

PS: vi har åpnet ny billettluke bak
Diadoratribunen

FK Bodø/Glimt
– Stabæk

søndag 28. oktober
kl. 18.00

27. runde i Eliteserien
på Aspmyra Stadion.

vs.

GLIMT.NOBODØ/GLIMT FØRR EVIG!

BILLETTER PÅ GLIMT.NO
OG PÅ ASPMYRA

snapchat: bodoglimt • instagram: BODOGLIMT • facebook.com/Glimt1916
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Fotballklubber samarbeider for flere haller:

Ønsker ny fotballhall til Bodø

fortabel der det er varmt og 
godt.

Bort fra kulden
– Man får ikke ungdom til å stå 
ute i kulden på vinteren for å 
spille, bortsett fra de aller ivri-
ge. Så om man ønsker et topp-
nivå på det vi gjør, så kan vi 
fortsette sånn som vi gjør i dag. 
Skal man ta vare på den bred-
den i bodøidretten i dag, og at 
ungdom ikke skal falle fra, så er 
vi nødt til å få en ny hall, mener 
Børge Berg.

Det er ikke kun fotballen som 
har søkt om midler til en ny 
idrettshall, til «Plan for idrett og 
friluftsliv 2019 – 2022».

– Vi har søkt på lik linje med 
mange andre og det er mange 
om beina. Vi er en av mange sø-
kere i «Plan for idrett og frilufts-
liv 2019 – 2022».

Best med egen hall
Det bygges flerbrukshaller flere 
steder i Bodø. Det vil være bra 
for økt idrettsligaktivitet, men 
flerbrukshallene er forbeholdt 

hallidrettene.
– For fotballen ser vi at vi er 

best tjent med en egen hall. 
Flerbrukshall er kjempe bra, 
men å få brukt hallen til det for-
målet det skal er det klart en 
fordel med en egen hall.

Og de har sett for seg hva 
slags hall de ønsker å ha.

– Vi ser for oss en lik hall som 
SKS-hallen på Fauske, sier Ør-
jan Berg.

29AvisA NordlANd sportFredag 26. oktober 2018

tromsØ: Til helgen blir det 
håndballfest. I samarbeid med 
Nordlys viser Avisa Nordland 
totalt 13 kamper fra toppserien 
for Nord-Norge i håndball. 

Kampene blir tilgjengelige fra 
vårt sportsportal, Norgessporten.
Slik sendes kampene:
Lørdag:
11.00 Bravo-Bodø J16

12.30 Bossekop-Svolvær J16
15:00 Kabelvåg-Tromsø G16
15.30 Valnesfjord IL-Bravo J16
16.15 Junkeren-Tromsø J16
17.00 Svolvær-Sørreisa J16
17.30 Bodø-Bossekop J16
18.45 Bodø-Kabelvåg G16
20.00 Tromsø-Valnesfjord IL J16
Søndag:
09.00 Svolvær-Bravo  J16
10.10 Bossekop-Junkeren J16
12.30 Tromsø-Svolvær J16
13.40 Bossekop-Valnesfjord IL J16

mye håNdBAll i helgA

Se flere lokale lag direkte


