
28 AvisA NordlANdFredag 19. juli 2019sport

sp
or

t

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

Nederlandske Matthijs de Ligt 
(19) har skrevet under på en 
femårskontrakt for den 
italienske storklubben 
Juventus.

Det har lenge vært meldt at 
19-åringen valgte Juventus 
som neste karrierestopp, og 
torsdag ble han presentert 
etter å ha gjennomgått en 
oblgatorisk legesjekk onsdag. 
Ajax-stjerneskuddet har 
signert på en kontrakt som 
varer til 2024. Unggutten 
koster Juventus rundt 750 
millioner kroner (75 millioner 
euro).  (NtB)

de ligt klar 
for Juventu

Best:Hesten Myr Faksen 
omtales som Nord-Norges 
flaggskip. 

Lørdag skal det arrangeres 
travløp på Bestemorenga 
med topp deltakelse og 
gratis pølse.
Kristoffer WollviK Pettersen 
kwp@an.no
755 05 050

Bodø: 60 hester stiller til start 
og det kommer hester og kus-
ker fra Sverige og hele Nord-
Norge. Totalt skal det kjøres sju 

løp fra 18.00 og utover lørdag 
ettermiddag.

Blant annet skal hedersman-
nen Kjell Carlsen som gikk bort 
i 2012 hedres. De 10 beste kald-
blodshestene i Nord-Norge skal 
kjempe om å vinne dette lø-
pet. I dag er det 13. gang det kjø-
res Kjell Carlsens Æresløp på 
Nye Bodø Travbane. Én av hes-
tene som starter i dette løpet, er 
mangemillionæren og Nord-

Norges flaggskip Myr Faksen.. 
Han eies og trenes av den ut-
flyttede bodøjenta Tone Petter-
sen og mannen Børre Ertzaas.

– Myr Faksen er en gavmild 
hest, og på løpsdagen i Bodø 
spanderer han gratis pølse med 
brød til alle barn, smiler Klette.

Nord-Norges flaggskip til 

Det startet med rulle-
skianlegget på Beste-
morenga.Det har nå 
resultert i at også 
skisytterne får glede 
av anlegget.
Kristoffer WollviK Pettersen 
kwp@an.no
755 05 050

Bodø: Skiskyttermiljøet i 
Bodø er av det mindre slaget, 
slik er det gjerne når fasilitete-

ne for å bedrive sporten ikke er 
til stede. Men nå er det kommet 
en skikkelig gladnyhet til alle 
skiskytterinteresserte i Bodø og 
omegn.

På Bestemorenga sto det i 
juni klar et helt nytt rulleskian-
legg. I forprosjektene for dette 
anlegget var det noen forslag 
som inkluderte skiskyting, men 
den delen av prosjektet ble i sin 
tid skrinlagt.

– I forprosjektet hadde vi pro-
sjektert med et anlegg på 30 
skiver. Dette fikk vi ikke råd til, 

sier prosjektleder og rådgiver i 
Bodø kommune, Bjørn Håvard 
Stamnes.

Godkjent område
Etter hvert så Bodø kommune 
likevel en mulighet for å legge 
til rette for skiskyting oppe på 
Bestemorenga. Innstranda IL 
og Trond Nilssen tok kontakt 
med Stamnes for å forhøre seg 
om muligheten i fjor høst. Da 
fant de en løsning som gjorde at 
kostnadene, for kommunens 
del, ikke var større enn at de ble 

regnet med i de 26,5 millionene 
rulleskianlegget kostet.

"
Dette er en 
midlertidig bane, 
men vi har håp 

om en større.
troNd NilseN
Innstranda IL

– Vi kobler oss på et allerede 
godkjent område for skyting. 
Dette område tilhører egentlig 
Bodø Jeger- og Fiskeforening. 

Nå er det klart for skiskyting
ForNøyde: Prosjektleder i Bodø Kommune Bjørn Håvard Stamnes (til høyre) med Mestas anleggsleder på Bestemorenga.  
 Foto: KristoFFer W. petterseN
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UNNgår sANksjoNer: Bodø/Glimt slipper straff for pyrobruk.
 Foto: Fredrik HAgeN/NtB scANpix

Norges Fotballforbund 
har trukket boten Bodø/
glimt fikk etter kampen 
mot Odd.
NTB

Bodø: En supporter ble kastet 
ut for å tenne opp bluss uten 
tillatelse da glimt-supporterne 
hedret avdøde Arild Berg, men 
klubben unngår sanksjoner.

Det bekrefter Norges Fot-
ballforbund (NFF) på sitt nett-
sted onsdag.

Bodø/Glimt hadde sendt 
søknad til NFF om å benytte 
pyroteknikk under hjemme-
kampen mot Odd 30. juni. Det 
var den første kampen på As-
pmyra etter at Arild Berg had-
de gått bort. Søknaden ble av-
slått, men fansen fyrte opp 
under kampen likevel.

Onsdag ble det klart at Bodø/
Glimt unngår bot for hendel-
sen. Doms- og sanksjonsutval-
get har lagt til grunn at omfan-
get og alvorlighetsgraden av 
pyroteknikken som ble brukt, 
framsto begrenset. Det dreide 
seg kun om ett røykbluss.  
 (NtB)

Bodø/glimt slipper straff

Nå er det klart for skiskyting
De inngikk en avtale med IIL 
hvor man fikk et område til ski-
skyting mot hjelp rundt klubb-
hytta Bodø Jeger- og Fiskefore-
ning har satt opp, forteller 
Stamnes.

Innstranda opprettet i fjor 
høst en egen skiskyttergruppe 
og det Innstranda som både har 
skaffet og bygd blinkene til ski-
skytingen. 

– Vi startet opp en liten grup-
pe i august i fjor. Så startet pro-
sessen med å søke. Nordland 
skiskytterkrets hjalp å skaffe 

blinker, sier Nilssen som selv er 
en av dem som har brukt man-
ge dugnadstimer på å bygge an-
legget skivene står på.

– I dette prosjektet har man 
fått veldig mye ute av veldig lite 
penger og det er fordi Innstran-
da har vært så flinke, roser 
Stamnes.

seks skiver
Totalt er det satt opp seks ski-
ver, laget en standplass og en 
lagt til rette for en strafferunde.

– Dette blir først og fremst til 

bruk på vinterstid når snøen 
kommer for det er grus og ikke 
asfalt opp. Men det kan også 
brukes til å trene på skyting på 
sommerstid, mener Stamnes.

Kommunen på sin side har 
bygd opp en grustrasé til stand-
plassen og ordnet selve stand-
plassen, samt lysforhold rundt 
standplassen.

– Vi har hatt et godt samar-
beid med Mesta som var entre-
prenøren på rulleskianlegget. 
Totalt med lys og alt har vi kan-
skje brukt 50 tusen kroner på 

dette, men disse går inn i pro-
sjektet. Dette blir et bonusopp-
legg, sier Stamnes.

åpen dag i september
Skiskytteranlegget er godkjent 
og kan allerede tas i bruk. Nå 
ønsker Nilssen og Innstranda 
alle som ønsker velkommen til 
å teste en helt ny sport i Bodø.

– Tanken er å kunne tilby ski-
skyting til høsten. Vi tenker å 
ha en åpen idrettsdag her oppe 
29. september hvor folk kan 
prøve det som er en helt ny 

sport i Bodø. Nå handler det om 
å spare opp midler til å kjøpe 
våpen, sier Nilssen.

Samtidig er han klar på at de 
seks skivene bare er en midler-
tidig arena.

– Vi har en fem års avtale med 
grunneier. Dette er en midlerti-
dig bane. Vi har et håp om å få 
på plass noe enda større senere. 
Uten en arena blir det ikke utø-
vere. Nå kan vi forhåpentligvis 
starte å rekruttere medlemmer, 
avslutter lederen for IILs ski-
skyttergruppe.

MANge tiMer: Trond Nilssen og flere i Innstranda har lagt ned mange dugnadstimer for å ferdigstille skiskytteranlegget på Bestemorenga. 
 Foto: privAt

stANdplAss: Slik ser det nye anlegget ut fra standplass.BrUkte BliNker: Blinkene har Innstranda skaffet brukt fra 
Fossum i Oslo.


