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tApte: Nærbøs Andreas Horst Haugseng scoret fire mål mot Danmark 
i Norges første VM-kamp tirsdag.  Foto: Fredrik HAgeN / NtB scANpix

Det norske juniorlandsla-
get i håndball for herrer 
tapte knepent 31-32 mot 
Danmark i den første 
VM-kampen tirsdag.

NTB

Norges juniorer gikk opp i le-
delse 2-1, men derfra og ut var 
det danskene som var i fører-

setet. Til pause lå Norge under 
14-20, og de måtte opp flere 
hakk etter hvilen.

Anført av Andreas Horst 
Haugseng nærmet de norske 
gutta seg, og etter 36 minutter 
var avstanden kun tre mål. La-
gene fulgte hverandre med 
samme avstand, men så satte 
danskene inn et ekstra gir i sju 
gode minutter og straks sto det 
23-30.

Norge kjempet seg tilbake 
mot slutten og utlignet til 31-
31, men så scoret danskenes 
toppscorer Nikolai Vinther inn 
seiersmålet helt på tampen. 
Det var hans ellevte mål i kam-
pen.

Tord Aksnes Lode ble Nor-
ges toppscorer med seks full-
treffere.

Norge møter Chile onsdag.

Norges juniorer tapte i VM-åpningen

sAmmeN: Ørjan Hustoft i Innstranda IL Basket og Arne Skoglund i Hulløy står bak et helt nytt og gratis tiltak for barn og unge i Bodø.  Foto: kristoFFer W. petterseN

Sommeridrettsskolen 
er rettet mot barn fra 
7–13 år og har totalt 
30 plasser.
Kristoffer WollviK Pettersen
kwp@an.no
755 05 050

Bodø: Hulløy Bodø har fått 
med seg Innstranda IL basket 
på laget og arrangerer en tre da-
ger lang sommeridrettsskole 
fra 6. til 8. august. Det spesielle 
ved det hele er at arrangemen-
tet vil være helt gratis.

– Litt av greia til at vi gjør det-

te er at mange ofte faller uten-
for fordi ting koster for mye. 
Det unike med dette er at det er 
helt gratis, sier Arne Skoglund i 
Hulløy.

– Vi gjør dette for å skape akti-
vitet og for å skape goodwill, 
tilføyer leder i Innstranda bas-
ket Ørjan Hustoft.

lek og moro
Sommeridrettsskolen er rettet 
mot barn fra 7–13 år og har to-
talt 30 plasser som fylles opp 
ved hjelp av førstemann til 
mølla-prinsippet. Det vil finne 
sted i Bodø Spektrum, varer fra 

10–15 hver dag og inkluderer 
mat, T-skjorte og en ball.

"
Det er veldig greit 
å bli kjent med 
flere idretter.

ArNe skogluNd
Medarrangør

– Det blir i utgangspunktet 
futsal første og andre dag og 
basket den siste dagen. Men det 
blir litt av alt. Futsal og basket 
er hovedrepresentert. Det vik-
tigste er uansett at det skal 
være lek og moro, slår Skog-

lund og Hustoft fast.
– Det er veldig greit å bli kjent 

med flere idretter, legger Skog-
lund til.

Innstranda IL Basket stiller 
med to sertifiserte trenere. Fra 
Hulløy skal spillere som spiller 
eliteserie-futsal og tidligere 
spiller Erik Sæther være med 
som instruktører.

vil ha flere gratistilbud
Støtte fra blant annet Bodø 
idrettsråd gjør at sommeri-
drettsskolen kan arrangeres 
gratis. Duoen mener det burde 
være flere gratistiltak. Spesielt 

for å plukke opp de som ikke 
har råd til å være med alle slike 
tiltak til vanlig.

– Dette er et lavterskeltilbud 
for absolutt alle uansett nivå, 
ferdigheter eller økonomisk 
bakgrunn. Både futsal og bas-
ket er inkluderende idretter, 
sier de.

– Det burde være flere slike 
muligheter og vi håper dette 
kan være med å generere flere 
slike tilbud, avslutter duoen.

Arrangerer helt 
gratis idrettsskole 


