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Tatt opp i Norges Golfforbund
MEDLEM: Sleneset Golfklubb er nå tatt opp i Norges Golfforbund, som
klubb nummer 368. – Vi har rundt 20 medlemmer, og en bane med fire
hull. Til neste år er målet å banen godkjent som sekshulls-bane, sier leder
Asle Lyngøy. Medlemmene kommer fra Sleneset, Lovund og Rana.

– Vil satse skikkelig
på fotballdamer
FOTBALL: SIL har ikke
hatt damelag på noen
år. Nå er målet å melde
på et lag i 2. divisjon i
2018.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 95245839

– Etter at vi startet med felles
J16-lag SIL og Dønna/Herøy,
har vi sett et bedre grunnlag
for rekruttering. Derfor ønsker vi nå få til et damelag igjen,
sier sportssjef Stian Theting i
SIL Fotball.
Alle eksisterende og nye
spillere inviteres til spillermøte
mandag 27. november på SILs
klubbhus.

Oppmøtet avgjør
På møtet blir planen for damelag sesongen 2018 presentert
av klubben og støtteapparatet
rundt laget.
– Det er svært viktig at de
som har lyst til å være med møter opp. Det er oppmøtet på
spillermøtet som viser om vi
har grunnlaget for å satse på
damelag, sier Theting.
SIL har ikke hatt damelag
siden 2012.
– Det lå under SIL Fotball
Ungdom, som senere er slått
sammen med SIL Fotball Voksen. Vi er nå blitt en mer helhetlig organisasjon.
Den gang var laget i 2. divisjon HåNo, med kamper både
i Lofoten og Vesterålen.
– Det var stor reisebelastning, og spillerne ønsket ikke å
fortsette med det. Nå er det 2.
divisjon HeSa, med en gulrot
at vinneren kan spille om opprykk til 1. divisjon, altså det
nest øverste nivået.
Satse skikkelig
Trenere blit Tom Kenneth Johansen (Dønna) og Even
Knudsen (SIL). De har vært
trenere for det felles J16-laget.
– Vi ser at vi sannsynligvis
vil få et veldig ungt damelag.
Samtidig håper vi at noen eldre
spillere også har lyst å være
med. Vi åpner selvsagt for
individuelle tilpasninger der
det er mulig, for eksempel
trenger ikke en spiller på 35
trene på samme måte som en

GRUNNLAGET: Samarbeidslaget SIL Dønna J16 er bakgrunnen for at SIL nå ønsker å melde på damelag i seriespill igjen. Samarbeidslag
vant Stamnes Cup overlegent i år. Bak fra venstre Vilde Nikolaisen, Mathilde Knutsen, Amalie Eide Lillegaard, Hanne Hågensen, Mathilde Solfjeld, Tara Fagerstad, Orsi Nadas, Anna Nilsen og Anna Isabella Johansen. Foran fra venstre Maja Aaker, Gerd Anine Johansen,
Elise Åkerøy, Sofie Holmvik Danielsen, Signe Skjærvold Værnes, Viktoria Bjørnvik og Julianne Åkerøy.
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på 18. Men hovedsaken er at vi
ønsker spillere som er med
fullt ut, og som ønsker å trene.
Vi ønsker ikke å ha noen som
bare vil henge på sidelinjen. Vi
ønsker å satse skikkelig, sier
Theting.
– Lykkes vi, kan vi kanskje
rekruttere fra et større område
enn Hald i løpet av noen år.
Og ruller ballen riktig vei, er
det kanskje like realistisk å ha
et damelag i 1. divisjon som et
herrelag i 3. divisjon, avslutter
han.

TABELLEN
HÅNDBALL
Kvinner, 3. divisjon
Kolvereied – SIL
Rørvik – SIL
1. Skogn
2. Steinkjer
3. Rørvik
4. SIL
5. Brønnøysund
6. Kolvereid
7. Rana
8. Sømna
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1 45 - 41 2
2 25 - 32 0
3 66 - 88 0
4 81 -125 0

Håndballfest for de yngste
HÅNDBALL: Hele 16
kamper ble avviklet i
10- årsklassen i Stamneshallen i helgen.
SIL Håndball ungdom
desk@hblad.no 75070300

Brønnøysund gjestet byen med
hele åtte lag, fire guttelag og
fire jentelag. SIL har syv lag
med i 10-årsserien.
– Det er veldig givende å arbeide med disse guttene, sier
SILs G10-trener Jørn-Ståle
Øhlen.
– Guttene er fulle av energi
og idrettsglede. Det er stor
framgang i prestasjoner for alle
spillerne jo flere kamper de får
spille, legger han til.
Trenerne jobber mye med

mestringsfølelsen til den enkelte spiller.
– Å få alle med er vår viktigste oppgave, og alle skal få
spille like mye uansett nivå.
Denne helga har vært kjempeartig, med mange kamper og
liv i hallen.
At det skjer noe også mel-

lom og rundt kampene er viktig for trivselen i hallen.
– Vi er veldig fornøyd med
arrangementet. Lagene tas på
alvor, med innløp og navneopprop før kampene. Vi kjenner oss som en del av den store
håndballfamilien.

J16 leder serien uten tap
HÅNDBALL: Helgen ble avsluttet
med 2 j16-kamper i Stamneshallen, og jentene vant begge kampene mot Bossmo/Yttern.
SIL J16-1 ligger på tabelltoppen,
og er så langt ubeseiret i serien.
Det var også B/Y før helgens kamper i Sandnessjøen.
SIL-jentene spilte disiplinert i forsvar, og holdt energien oppe gjennom alle omgangene. Gleden var
stor da sluttresultatet var klart, og
SIL hadde seiret i begge kampen
med resultatene 27-23 og 22-20.

Dagens toppscorer ble Nora Nordnes, med hele 15 nettkjenninger.
SIL har med to lag i årets
J16-serie, som samarbeider, trener
sammen og låner spillere på tvers
av lagene. Både 2001- og 2002 spillere gjennomførte dagens kamper.
Det eneste poenget SIL1 har avgitt var nettopp i internkampen
mot SIL2, der resultatet ble uavgjort 18-18. Kommende helg går
turen til Sømna, for nye tøffe oppgjør for begge J16-lagene.

