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Gneist frir til beboere og bedrifter:

Vil legge kunstgress med privat drahjelp
YTREBYGDA: Kunstgress på alle
baner i Ytrebygda bydel. Det er
målet i idrettslaget Gneists nye
ambisiøse visjon.
Av Thor Erik Waage
thor@fanaposten.no

IL Gneist har bestemt seg for å fri til
beboere og bedrifter i Ytrebygda bydel
for å få fortgang i utbedringene av
idrettsbanene i bydelen.
Idrettslaget har estimert at de
trenger 14 millioner kroner for å få lagt
kunstgress på banene på Hjellestad, ved
Ytrebygda skole, Sandsli, Petesdalsmyra og Søvikbanen. I arbeidet har de
laget en omfattende brosjyre der de tar
for seg bydelens baner.
Brosjyren er sendt til alle husstander.
– Dette er vår visjon for fotballbanene i vår bydel. Vi har, i samarbeid
med NFF, kartlagt og dokumentert
våre ønsker. Når frir vi til bedrifter og
privatpersoner i bydelen for å få på
plass midler til kunstgress, sier Per Inge
Larsen i anleggsgruppen i Gneist.

Flere og bedre baner
Gneist er et av Norges største idrettslag, og Norges største fotballklubb
med hele 110 lag påmeldt i serien. Lagene har til sammen 1500 aktive fotballspillere.
Tilstanden til mange av bydelens baner er dårlig og kapasiteten er sprengt.
Kampen om treningstimene er hard,
spesielt på Liland der det i dag er
kunstgress.
– Alle vil spille på kunstgress, og
presset på banene på Liland er stort.
Vi trenger flere baner, men det vil ta
tid. For å bedre situasjonen kan vi få
lagt kunstgress på de banene vi allerede
har, og dermed øke aktivitetene på
disse, sier daglig leder Marit Helle Østervold i Gneist.

som for hver enkelt bane.
– Alle bidragsytere kan øremerke
sine bidrag til den banen de ønsker. Så
snart vi har midler nok til legge kunstgress på banen, starter vi prosessen,
forteller Larsen.
Han legger til at Gneist er klar over
at Søreide IL jobber med planer for
11’er-bane på Søreide.
– Vi vil ikke tråkke i deres bed. De
fronter saken på Søreide, men vi stiller
oss bak og ønsker å bidra til å få frem at
det er et stort behov for en bane i dette
området, sier Larsen.

Første prosjekt
Gneist sitt første kunstgressprosjekt er
allerede i boks og det første gresset i
prosjektet er lagt. På Aurdalslia skole
ble nytt kunstgress på 5’er-banen innviet før 17. mai. Det har generert
enorm aktivitet på banen.
– Tilbakemeldingene fra Aurdalslia
er veldig positive. Banen er i bruk fra
morgen til kveld. Det er med på å
styrke vår oppfatning av situasjonen,
sier Marit Helle Østervold.
Nå håper de på god respons på kampanjen. Både Helle Østervold og Larsen har stor tro på at flere av banene vil
få kunstgress på plass fortere som følge
av aksjonen. De har stor tro på å få noe
til rimelig raskt både på Ytrebygda
skole og på Hjellestad.
– Det er nok ikke alle delene av vår
visjon som lar seg gjennomføre like
raskt. Men i Ytrebygda og på Hjellestad er vi spesielt optimistiske. Vi håper
på god respons på kampanjen vår slik at
arbeidet kan komme i gang så raskt
som mulig. Vi setter vår lit til de lokale
bedriftene og håper de vil bidra, sier
Østervold.

FØR: Gneist sitt kunstgressprosjekt har allerede gitt resultater på banen ved Aurdalslia skole. Slik så banen ut før…

Kommunens jobb
Banene idrettslaget ønsker å gresslegge
er alle i kommunal eie, og Gneist samarbeider tett med kommunen.
– Bergen kommune har ikke penger
til å gjøre dette selv. Den eneste av
disse banene som er inne i idrettsplanen er Sandsli, og den er ikke inne før i
2019. Vi har behov for utbedringer så
raskt som mulig og har fått aksept fra
idrettsetaten for prosjektet vårt, sier
Larsen.
Idrettslagets leder poengterer at de
kommunale innkjøpsordningene for
kunstgress også gir store rabatter.
– Ved å kjøpe inn kunstgress
gjennom kommunen blir rabattene
store. Og istedenfor å gå til med en og
en bane gå til kommunen for å diskutere har vi tatt alt på en gang. Vi
trenger flere baner, og vi trenger bedre
baner. Flere baner er opp til kommunen, men oppgradering av banene kan
vi være med å dra i gang, sier Østervold.

Lokalt forankret
De to Gneist- lederne poengterer at
idrettslaget har organisert arbeidet med
etablering av lokale anleggsgrupper

fakta%
2 Kunstgresskampanjen
Gneist vil legge kunstgress på
følgende baner i Ytrebygda bydel
som i dag har grusdekke. Idrettslaget har i samarbeid med NFF
gjort et prisoverslag for hver
enkelt bane.

NÅ: Slik ser det ut nå, og etter at kunstgresset kom har aktiviteten økt formidabelt. (Foto: Per Inge Larsen)

2 Hjellestad (11’er) 4 millioner
2 Ytrebygda skole (11’er) 1.5
millioner
2 Sandsli (11’er + 2x5’er) 5
millioner
2 Petesdalsmyra (3x5’er) 2
millioner
2 Søvikbanen (7’er) 1.5 millioner

NFF: - Gneist tar ansvar

2 Idrettslaget har også gjort et
overslag for en fremtidig bane på
Søreide på Esso-tomten som vil
koste 6 millioner etter idrettslagets beregninger.

– Det Gneist gjør er å ta ansvar for idrettsutiklingen i sitt nærområde på en ryddig og ordentlig
måte. Gneist er et stort idrettslag med et svært nedslagsfelt. Idrettslaget har innsett at om de skal få til
noe så må de ta ansvar selv. Forarbeidet som er gjort

NFF: Anleggskonsulent Geir Larsen i NFF har bistått Gneist i arbeidet med prosjektet. Han er
full av lovord over arbeidet.

og måten det er presentert på er eksemplarisk, sier
Larsen til Fanaposten.
Anleggskonsulenten reiser landet rundt for fotballforbundet for bistå klubber i arbeidet med anleggsutvikling.
– Klubber gjør lignende ting over hele landet,
men da er det stort sett på en bane. Det som er spesielt her er omfanget og antallet baner. Gneist ten-

VIL HA KUNSTGRESS: Per Inge Larsen i anleggsgruppen i Gneist og daglig leder Marit Helle Østervold håper å
få fortgang i å legge kunstgress på grusbanene i bydelen, som her ved Ytrebygda skole. (Foto: IL Gneist)

ker helhet på en forbilledlig måte og det liker
vi i forbundet, sier Larsen. Han legger til at
brosjyren idrettslaget har laget allerede er
brukt som skoleeksempel overfor andre
idrettslag av en viss størrelse.
Larsen legger også vekt på at Gneist sitt
engasjement er forankret i breddefotballen.
– Det er spesielt flott at dette gjøres med

tanke på barn og unge. Det finnes mange eksempler der lag mobiliserer næringsliv og lignende for å bedre kårende for toppfotball.
Her er det barn og ungdom sine behov som
er drivkraften. Det er veldig bra, sier Larsen.
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