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Fotballrunden
Førde – Åsane 2-1 (2-0)
2. div. avd. 03. Eikefjord stadion.
Mål:
1-0: Tobias Vassbotn Evebø (05.)
2-0: Ruben Holsæter (22.)
2-1: Joakim Hammersland(79.)
Gule kort: Marcus Stueland og Ørjan Låstad, Åsane fotball. Tobias Vassbotn Evebø, Førde.
Dommer: André Knudsen Arnholt, Fyllingen fotball.

Eid – Tertnes 2-4 (0-2)
3. div. avd. 08. Eid stadion.
Mål:
0-1: Kjetil Pedersen (19.)
0-2: Sindre Flaa (24.)
0-3: Thomas Flesland (47.)
1-3: Torbjørn Aabrekk (56.)
1-4: Robin Eriksen (86.)
2-4: Ole Andreas Årvik (90.)
Gule kort: Petter Strand og Stian Monsen, Tertnes.
Dommer: Ronny Stian Hopland, Skavøypoll.

Saga – Åsane fotball2 2-1 (2-1)
3. div. avd. 08. Eikefjord stadion
Mål:
1-0: Benny Rivedal (21.)
2-0: Alexander H. Rygg (25.)
2-1: Erlend Osland (30.)
Gult kort: Marcus Stueland Åsane fotball 2
Røde kort: Thomas Fjørstad, Saga (65.) og Anders Glesnes,
Åsane fotball 2 (90. etter to gule kort).
Dommer: Karl Inge Wolff, Hyllestad IL.

Idrettsopprør i Åsane:

– Åsane rammes h
– Fra vår side er det helt klart at vi ønsker å følge opp den idrettsplanen som er
sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Marte Mjøs Persen.
Tekst og foto
Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

På fredag stod en rekke idrettsledere og trenere i Åsane frem
og krevde handling bak ordene
i bystyrets idrettsplan, etter at
det ble klart at byrådet nå legger
hallplanene i Myrdal på is.
– Etter planen skulle byggingen
starte i 2013 og det meste ferdigstilles innen 2016. Nå er alt dette
utsatt, og det er heller ikke lagt
opp noen ny tidsprioritering, sa
leder av Åsane ishockeyklubb,
Svein-Ivar Lillehaug.

Lover økt satsing
Flere sentrale Ap-politikere har
tatt kontakt med oss etter oppslaget for å slå fast at de mener
utbyggingen må følge vedtaket
i idrettsplanen.
– Med det løftet for idrett med
endring av tippenøkkelen som
vi ﬁ kk vedtatt på landsmøtet
har vi et godt utgangspunkt for

økte midler til disse investeringene, mener Marte Mjøs Persen,
og legger til at prinsippet om at
det er idrettsrådet som står for
prioritering, lokalisering og
typer av anlegg fortsatt må være
gjeldende.
– De siste to-tre årene har vi
sett at den styrende høyresiden
i Bergen har prioritert ned idretten. Denne politikken rammer
Åsane hardest, siden bydelen
allerede har færrest idrettshaller i forhold til innbyggertallet.

Åsane nedprioriteres
Hennes politiske parhest,
byrådslederkandidat Harald
Schjelderup, er helt enig.
– Hver dag året rundt legger åsabuene ned en uvurderlig frivillig
innsats, ikke minst innen kultur
og idrett, sier han.
– Den frivillige innsatsen er en
viktig del av det limet vi trenger i
et samfunn preget av tillit, åpenhet og fellesskap. Den nedprioriteringen som Åsane med rette

har følt i ﬂere år, må nå ta slutt.
Det har åsabuene anledning til
å vise når de går og stemmer den
12. september.
At idrettsledere og trenere i
Åsane nå roper et varsko mener
han at politikerne bør ta på alvor.
– Jeg er dessverre ikke overrasket,
sier Schjelderup, og viser til at
høyrebyrådet har redusert viktige tilskuddsposter til idretten
i Bergen.
– Dette betyr at idrettsledere må
bruke tid på inntektsskapende
aktiviteter i stedet for det de skal
bruke tiden på; nemlig aktivitet
for barn og unge, hevder han.

Økonomiske utfordringer
Forklaringen på utsettelsene ligger i bassenget på Nygårdstangen,
som ble mye dyrere enn antatt.
Utgangspunktet var at dette bassenget skulle koste 350 millioner.
Nå nærmer kostnadene seg en
milliard.
– Vi trenger det nye svømmeanlegget på Nygårdstangen, mener
Schjelderup.
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Travtips
V5-tips
til Bergen travpark
torsdag 23. juni
Ved Jan Inge Ringen.

Stevnestart kl. 17.30, V5 A-innlevering kl. 18.35, V5 B-innlevering
kl. 19.45.
Selv om det er sankthansaften så byr Bergen travpark på hele 11
travløp torsdag 23 .juni. To V5-spill står på programmet og ﬂere
av løpene ser åpne og uoversiktlige ut. Dette er ellers den siste
kjøredagen i juni måned og neste løpsdag på Bergen travpark er
lunsjtravet tirsdag 5. juli. Samme uke avvikler travparken også
ordinært kveldstrav fredag 8. juli.

LYTTER TIL IDRETTSRÅDET: – Prinsippet om at det er idrettsrådet som står
for prioritering, lokalisering og typer
av anlegg må fortsatt være gjeldende,
sier Marte Mjøs Persen.

ardest
vedtatt av bystyret,

– Men de gigantiske kostnadsoverskridelsene synliggjør at byrådet ikke har kontroll, samt at det
går ut over andre idrettsanlegg på
prioriteringslisten. Når vi i tillegg
vet at fylkesmannen har underkjent Bergen kommunes budsjett,
betyr dette at vi har en uoversiktlig
økonomisk situasjon i hele Bergen
kommune.
Arbeiderpartiet mener at noe av
løsningen på de økonomiske utfordringene ligger i å få på plass en
rettferdig eiendomsskatt på nivå
med det som Monica Mælands eget
byråd tok inn i 2006.
– Da vil vi få en kvart milliard mer
hvert år til barn, eldre og breddeidrett de neste årene. Dette betyr
også mer midler til idrett i Åsane
enn det byrådet kan love. Målet
vårt må være å følge opp den vedtatte idrettsplanen i et høyere
tempo enn det dagens byråd klarer. Men for å få det til, trenger vi
et politisk skifte i Bergen.

TIL KAMP FOR ÅSANE: – Barn og unge må stå høyt på listen når politikere
prioriterer, sier Eigil Knutsen, som går inn for raskere utbygging av idrettsanleggene i Myrdal, kulturhuset ved Åsane senter og bybane til Åsane. (Foto:
Nikolas Dale Skjerping)

AUF-leder Eigil Knutsen:

– Utbyggingen
må økes
– Idrett og frivillighet er en av tre hovedsaker
for Ap i Bergen ved valget i høst, sier leder av
Bergen AUF, Eigil Knutsen.
Tekst: Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

AUF Bergen har programfestet at utbyggingen av idrettsanlegg
i byen må økes, ikke reduseres.
– Vi taler bergensungdommens sak, og vi vet alle at det stort
sett er barn og unge som bruker anleggene, sier Knutsen til
Åsane Tidende.

Barnefamiliene rammes
Dette er en satsing han gjerne forsvarer med en rekke gode
argumenter.
– Idretten er det mest brukte fritidstilbudet for barn og unge,
sier han.

Dagens hovedbanker: Travtrener Ove Wassberg har to ﬁ ne vinnersjanser innenfor V5-spillene denne torsdagen. I V5 A-spillets
2. avdeling så tror jeg 6. Nice Like A Rose vinner sitt løp i en feilfri
utgave. Hesten var på vei mot en klar seier på Forus nå sist, da
hun rett og slett snublet og galopperte. I V5 B-spillet så stoler jeg
på at urutinerte, men svært kapable 1. Bugatti M. oppfører seg.
Da tror jeg hesten vinner V5 B-spillets 4. avdeling.
Innspilt i 2011: Kr. 1590,Innsats i 2011: Kr. 13832,Rette sist: 4 rette
V5 A-FORSLAG 784 kroner.
1. avd: 2.GANN GOLDEN – 4.GRAND TEALIGHT – 9.EXTRA
STRENGTH – 5.MASTERY AS
2. avd: 6.NICE LIKE A ROSE
3. avd: 3.LASKEN KARI – 10.DRAV MAI – 14.SOLBERG SPIKERN
– 8.MØRE PIA – 12.SKARSTAD PIA – 1.TIMON T. – 5.VIKSE
JANNA
4. avd: 6.SHOCKING DEVIL – 12.AGAINST THE SUN – 2.GLOBAL
KING – 1.KNÖDDEN AUBIOSE – 5.SUPPORT VACATION
– 13.BALDER EXCLUSIVE – 11.MONTANA F.H.
5. avd: 5.STIRLING – 4. ANN’S JETS T. – 10.SUPER FEST BOY –
1.DOBB NALAN
V5 B-FORSLAG 448 kroner.
1. avd: 6.SHOCKING DEVIL – 12.AGAINST THE SUN – 2.GLOBAL
KING – 1.KNÖDDEN AUBIOSE – 5.SUPPORT VACATION
– 13.BALDER EXCLUSIVE – 11.MONTANA F.H.
2. avd:
5.STIRLING – 4. ANN’S JETS T. – 10.SUPER FEST
BOY – 1.DOBB NALAN
3. avd: 11.FJORD VIKKI – 4.UNIK – 5.LØNG ANDERS –
15.VERTIGO BJØRN
4. avd: 1.BUGATTI M.
5. avd: 3.EARLINA – 9.PETRA K. 10.SWEET CENTENNIAL –
4.FLO SKYWALKER

– Gode fritidstilbud for barn og unge er bra for folkehelsen, og
virker forebyggende mot at unge skal havne i feile miljøer.
Bakgrunnen for at byrådet nå utsetter utbyggingen av idrettshallene i Myrdal mener han direkte kan tilskrives byrådets dårlige
økonomiske styring.
– Det bor mange barnefamilier bor i Åsane. Disse rammes nå
hardt. Bydelen må satses på, ikke nedprioriteres slik byrådet
nå gjør. Kulturhus i bydelen samt gode idrettsanlegg er helt
nødvendig for å ha gode fritidstilbud for ungdom.
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IDRETTSOPPRØR: Idretten i Åsane
står nå sammen i kravet om en egen
turnhall, håndballhall med ﬂere ﬂater,
ishall og et nytt fotballstadion, etter
at idrettsbyråd Harald Victor Hove (H)
oppfordret åsabuen til å smøre seg
med tålmodighet. (Faksimile fra Åsane
Tidende for fredag 17. juni)

