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Mektig innsats av Barnas idrettsdag-staben
Det tok ikke lang tid
før Grand fikk overta
hallen søndag.
Freddy Toresen 99 16 08 73
ft@an.no

Torbjørn Ludvigsen og
hans stab i Barnas idrettsdag satte
trolig en tilnærmet uslåelig rekord denne helgen.
Ikke bare hadde de 1300 barn
som deltok totalt sett i løpet av
barnas store idrettsfest lørdag og
søndag.

BODØ:

Etter at hele arrangementet
var over, handlet det om å rydde
ut alt utstyret på raskest mulig
tid. Målet var at Nordlandshallen
skulle bli klar i tide til Grands sine
juniordamers finalekamp i NM
mot Arna Bjørnar.
– Vi hadde 50 personer i sving

som alle gjorde en fantastisk innsats. Vi fikk ryddet unna alt vi
måtte i løpet av 29 minutter. Dermed kunne Grand spille sin finalekamp som planlagt, smiler en
meget fornøyd Torbjørn Ludvig-

sen.

Strålende fornø
Venninner. Vi er bestevenninner og har hatt en veldig
flott dag så langt. vi gleder oss bare til fortsettelsen,
smilte Tiril Wiik Lekang og Andrea Tangstad Nordhuus
som hadde veldig lyst til å komme med i avisen.

Nye venner. – Det er kjempegøy å kunne delta på de forskjellige aktivitetene, vi har møtt mange nye folk i dag og
har hatt muligheten til å «banke» hverandre, gliste niåringene Håvard Pettersen og Sokrates Olsen.

Alt. – Alt var gøy! Det å få være med venner og at aktivitetene varer lenge er fantastisk, vi har fått prøvd nye
ting som har vært spennende, sa Håkon åtteåringene
Sørensen og Kevin Tessem.

Artig. – Vi har gjort masse spennende. slått jul og spilt
innebandy og mye bannet, sa Hanna Pedersen Paulsdatter, Kevin Mathias Lauritsen og Joakim johnsen Veiåker.

I sikte. – Jeg synes skyting var veldig gøy. Jeg har fått lov
til å begynne på en ny idrett, så kanskje blir det skyting,
sa Ellias Sandstrand. – Hele Barnas idrettsdag er topp,
mente Ingrid Vik Mikalsen.

Hipp hopp. – Jaa, vi har det veldig morsomt. Det er vanskelig å si hva som var mest gøy, sa Rikke Aalstad, Mina
Lekand Eiterjord og Agnes Øines Jørgensen, mens de syklet litt for fotografen.

Putekrig.– Vi har det kjempemorsomt. Vi synes putekrig
var helt topp, og siden vi er bestevenner blir vi ikke sure
på hverandre underveis, forklarte Emilie Strøm og Ida Rypeng.

Klassekeeper. – Det er veldig artig å være på Barnas
idrettsdag. Dette er andre gang jeg er med, var alt Morten Øyvind Olsen rakk å si før han måtte vokte buret i
innebandy.

Spretten. – Joda, det er litt gøy å være med på Barnas
idrettsdag. Taekwon-do var artig. Så får jeg se hva som
venter videre utover dag, fortalte Håvard Vindvik etter
dette sparket.
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Solid sparring for Eck Aga og rekruttene
Vetle Eck Aga spilte i
helgen for rekruttlandslaget i Polen
Joakim Teveldal 75 50 50 00
sporten@an.no

POLEN: BHK-kapteinen Vetle Eck
Aga fikk mye spilletid i løpet av
noen hektiske dager i Polen.
Lørdag spilte rekruttene både
mot vertsnasjonen Polen og Tyskland. Kampene endte med uavgjort 24–24 mot polakkene, mens
det ble tap 29–33 mot tyskerne.

Eck Aga noterte seg for tre mål
mot Polen og to mot Tyskland.
På søndag møtte rekruttene
det polske klubblaget Wagroviec
og avsluttet turneringen med seier 36–22.
Bodøgutten bidro med tre mål
og solid forsvarsspill i turnering-

ens siste kamp.
Trener Glenn Solberg var godt
fornøyd med oppholdet i Polen.
– Vi fikk mange svar, og har mye
å trene på framover. sa han til
handball.no etter at de tre kampene i Polen var unnagjort.

øyde jubelunger
Hinder. Julie Tangen (9) (f.v), Maria Kristiansen (9) og
Rebecca Løkås (9). – Vi er alle enige om at friidretten var
det gøyeste, men Forsvarets hinderløype var kjempegøy selv om det luktet litt rart av sanden...

– Kult 1. Det er kult å kunne prøve nye ting også er det
flott at de arrangerer det slik at vi får denne muligheten.
Det vi likte best i dag var både skating og handball, mente Armand Aune (10), Max Staurvik (10) og Eskil Killi (10).

Kos. – Barnas idrettsdag er fantastisk, vi får møte nye
folk og leke. Det er også bra at vi kommer i aktivitet og får
prøve nye aktiviteter, fortalte Sarah Alvestad Forfang (11)
og Lotte Marie Mikalsen Stordal (10).

Gøy. – Det å sikte på en blink med en golfball var kjempe
gøy! Skyting var også veldig gøy og vi har møtt på mange
kjente og ukjente i dag, slo Mayla (6), Nikoline (6) og
Martine (6) fast.

Kjempegøy. – Vi synes barnas idrettsdag er kjempegøy!
Vi har prøvd mange forskjellige idretter og det har vært
morsomt, sa 10-åringene Olav O. Qvigstad (f.v), Casper
Aa. Lund og Fabian N.Presterud.

Topp stemning. – Vi har blitt kjent med nye folk, fått boller og juice og har hatt det fantastisk. Vi håper alle andre
har hatt det like bra som oss, sa Kasper (f.v), Jakob,
Adrian, Blom, Benjamin og Nicklas.

Gode venner. Det har vært kjempegøy i dag! Vi synes at
dette er en fin måte å prøve forskjellige aktiviteter og så
får vi jo trent litt, mente Maja Jørgensen (10) (f.v), Inga
Hay (11), Marie Therese Rognvoll (11) og Sebastian Nordvik (11).

– Kult 2. – Jeg har hatt det kjempebra i dag! Jeg har prøvd
mye nytt og kult, jeg har ikke fått prøvd alt ennå, men
skating er best og bryting er nest best. sa Elias Seljehaug
(9). best!

– Fantastisk. – Det har vært en fantastisk dag! Jeg synes
skyting var best og har tenkt å begynne, sa Victor Hangaas (10). Jeg synes kanonball var det beste siden jeg er
veldig god i det, eller litt god i alle fall! Sa Jesper Jensen
(10).

