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ISHOCKEY: Etter to sure borte-tap, er det
et revansjelystent Lokomotiv Fana som
lørdag tar i mot Prinsdalen til andredivisjonskamper i Bergenshallen. Prinsdalen
er en fryktet motstander, men styreleder
Ståle Befring har tro på eget lag.
– Dette blir en tøff prøve for oss,
uten tvil. Prinsdalen har stort sett bare

tidligere eliteseriespillere på laget. Når
elitespillere på østlandet velger å trappe
ned, velger de stort sett Prinsdalen. Slik
har det vært i årevis, sier styrelderen.
Noe av problemet i de forrige kampene
var samhandlingen mellom de mange nye
spillere.
– Nå begynner etterhvert spillet å sitte

for det nykomponerte laget vårt, sier
Befring.
Kampene spilles lørdag kl 18:45 og
søndag kl 09:30 i Bergenshallen. Inngang
er gratis.

Kunstgress gir ny giv på Hjelle
■■Bygden jubler for sårt etterlengtet fotballbane
HJELLESTAD: Den nye kunstgressbanen betyr alt for fotballspillerne på Hjellestad. For
foreldrene blir det nå mindre
kjøring.
av kent roar Nybø

kent@fanaposten.no

– Kunstgressbanen betyr veldig
mye for både fotballen og nærmiljøet. Ungene stråler når de er på
banen. Det er kjekt å se, sier fotballmor Anita Lie.
Hun er blant dem som var på
den offisielle åpningen av den nye
kunstgressbanen tirsdag kveld.
Der var også Harald Rebnord og
sønnen Kristian Enehaug Rebnord
på seks, som også bor i nærområdet.
– Banen kommer til å bli godt
brukt. Den er allerede blitt et naturlig samlingssted om kveldene,
sier fotballfar Rebnord.
Lie håper og tror at den nye banen vil gjøre det mer attraktivt for
andre å komme til Hjellestad, slik
at det ikke bare blir spilling andre
steder i Bergen.
– Forhåpentligvis vil nå flere
komme til Hjellestad, slik at vi
ikke alltid behøver å reise bort for
å spille kamper, sier hun.

Spilleklar 17. september

Det var en betydelig gruppe
Gneist-medlemmer som trosset
høljregnet for å få med seg den
offisielle åpningen. Som under åpningen av Sandslibanen for en måned siden fremførte Tommy Sulen
og jentene fra klubbens 15-årslag Gneist-sangen fra scenen. På
kunstgresset foran dem klappet,
hoppet og sang barn og foreldre
med på den ferske klubblåten.
– Det er helt fantastisk at så
mange deltar på åpningen. Det er
tydelig at beboerne på Hjellestad
setter pris på den nye kunstgressbanen, sier styreleder Stig Hammersland i IL Gneist.
Han er skråsikker på at banen
blir svært viktig i tiden fremover.
– Det kommer en ny Hjellestad-vei og mellom 300 og 400 nye
boliger på Hjellestad. Denne banen blir utrolig viktig for nærmiljøet, sier Hammersland.
Frem til ferdigstillingen 17.
september måtte fotballspillerne
på Hjellestad spille på en hullete
grusbane eller dra andre steder for
å spille på kunstgress.
– Hjellestad-lagene flyttet seg
stort sett til kunstgressbanen på

TROSSET REGNVÆRET: Det var stjerner å spore i øynene til seks år gamle Kristian Enehaug Rebnord (til venstre) og de andre barna som trosset regnværet for å delta på den offisielle
åpningen av kunstgressbanen.
Foto: Kent Roar Nybø

Ytrebygda skole, men nå kommer
de tilbake på hjemmebane igjen.
Det betyr at spillerne kan sykle til
banen, og at det blir mindre reising, sier Hammersland.
Samtidig kan det bli mer aktuelt
for andre å dra til Hjellestad for å
spille på det nye kunstgresset.
– Det er en attraktiv bane å
komme til. Kunstgressbanen er
godkjent for spill i opp til og med
tredjedivisjon, sier Hammersland.

Et samlingspunkt

Den siste måneden har det vært
spilt en rekke kamper på banen.
Da daglig leder i idrettslaget, Marit Helle Østervold, klippet snoren
under den offisielle åpningen, var
elleveåringene til Gneist opptatt
med lokaloppgjør mot Smørås i
den andre enden av banen.

Gjestene ledet hele 5-0 til pause,
men etter et iherdig opphentingsforsøk etter hvilen endte kampen
5-4 til Smørås. Sander Kleberson
Hansen scoret to av Gneist-målene
og var nær utligning med et tverrliggertreff like før slutt.
– Banen er veldig bra. Jeg har
spilt noen kamper på den tidligere
også, og jeg liker den, sier elleveåringen.
Det gjør også moren Hilde Hansen og storebror Robin på 15.
– Det er helt fantastisk å få et
slikt samlingssted, og vi merker allerede at banen er populær.
Tidligere spilte de på en hullete
grusbane. Vi stod på sidelinjen da
også, men nå er det mye kjekkere.
Kunstgresset gjør at det er langt
bedre tilrettelagt for barna. Banen
vil nok få betydning både for det

sosiale og spillerutviklingen, sier
fotballmoren.

Finansiert av Mohn

Drømmen om kunstgress på Hjellestad startet for mange år siden.
Robin husker at han og noen kamerater startet en Facebook-gruppe for å få kunstgressbane på Hjellestad. Han er storfornøyd med at
ønsket nå er blitt virkelig.
– Det er veldig bra. Vi bruker
banen mye, og var her spesielt mye
i høstferien, sier gutten som spiller
på 16-årslaget til Gneist.
Selv om fotballspillerne på Hjellestad har ventet på banen i mange
år, er styrelederen i Gneist fornøyd
med fremdriften etter at Trond
Mohn ordnet finansieringen på
åtte millioner kroner.
– Det har vært et utrolig godt

samarbeid mellom anleggskomiteen i idrettslaget og Milde og
Hjellestad Grendalag. Vi fikk pengene av Trond Mohn 7. mai 2011,
og det gikk bare to og et halvt
år før banen ble realisert. Trond
Mohn er en meget stor bidragsyter for Gneist. Opp gjennom årene
har han nok støttet oss med rundt
20 millioner kroner, sier Hammersland.
Mohn skulle selv være med på
kunstgressåpningen, men måtte
reise utenlands. Han nyter stor respekt på Hjellestad.
– Det er bare til å ta av seg hatten for at han nok en gang ønsker
å bidra med penger. Det er ingen
selvfølge at han skal gjøre nettopp
det. Jeg synes det er fantastisk bra,
sier fotballfar Harald Rebnord.

