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Aktiv håndballhelg
SENT OG TIDLIG: Først minihåndball i Helgelandshallen lørdag. Deretter
A-kamper for både herre- og damelaget i Stamneshallen. Og søndag spiller gutter 16. Les alt om håndballhelgen på www.hblad.no

– Jeg brenner for
barneidretten
IDRETT: SILs nye
daglige leder, Finn
Bremnes, er levende
opptatt av idrettslagets
rolle i lokalsamfunnet.
Spesielt brenner han
for barneidretten.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 75070311

– Det er utrolig viktig å gi
barna et tilbud. SILs inndeling
med variert trening frem til ti
år, og deretter spesialisering
innen SIL Ungdom, er veldig
god, sier Sortland-mannen.
Han er økonomi-utdannet
og kom fra jobb som transportleder på Rikshospitalet.

En uke
Han har hatt jobben i nøyaktig
en uke; startet 1. november
Han har hatt mye å sette seg
inn i, og har av forståelige
grunner ingen programerklæring å komme med foreløpig.
Verken på kort sikt eller frem
mot 100-årsjubileet 21. september 2014.
– Uansett er det hovedstyret
som legger føringene. Dette er
ikke noe sololøp fra min side,
sier den tidligere fotballspilleren.
Samboer herfra
Samboeren Siri Rønning er fra
Sandnessjøen, og de flyttet til
hennes hjemby i sommer. De
bor i Blåklokkeveien, slik at
barna Solveig (9) og Jørgen (6)
går på samme skole som hun
selv gikk på: Bjarnetjønna.
– Vi har bodd i Oslo i 20 år,
og ville ut av byen. Da var det
en
grei
anledning
når
yngstemann skulle begynne på
skolen.
Begge barna er med i barneidretten, og skal delta på minihåndballen lørdag.
Dugnad
– Jeg er imponert over den frivillige innsatsen i SIL. Jeg har
bladd i arkivene, og ser at det
er mange som år etter år utrettelig har jobbet dugnad for idrettslaget. Uten dugnaden

SIL-GUTT: Finn Bremnes er ny daglig leder i SIL.

SIL-hjørnet
.

21. september 2014 fyller SIL 40 år.
Under vignetten SIL-hjørnet vil
Helgelands Blad frem mot da
presentere forskjellige
undergrupper i SIL.

stopper Norge, det er sikkert.
Samtidig er også drahjelpen fra
banker og næringsliv, i form av
sponsorstøtte, avgjørende for
oss.
Han er opptatt av at SIL
skal gi noe til lokalsamfunnet.
– I klubbhuset leier vi ut lokaler til voksenopplæringen på
dagtid. Vi leier også ut til
andre som måtte trenge det.
Kanskje kan klubbhuset på sikt
bli en møteplass for hele byen?
Han ser også frem til at SIL
kommer ut med jubileumsbok
i anledning 100-årsdagen neste
høst.
– I tillegg må vi jobbe med
spilleflatene innendørs og
utendørs.
Kapasiteten
er
sprengt både for A-lag, aldersbestemt og breddeidrett. Det
er stort løft å få gjort noe med
kunstgressbanen, men vi må
sette trykk på det.

FOTO: LARS OLVE HESJEDAL

Forsetter håndballstøtte
IDRETT: Helgeland
Sparebank fortsetter
som hovedsponsor for
SIL Håndball Ungdom
ut 2016.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 75070311

– Vi har vært med siden
2002-03-sesongen. Vi er med
videre fordi vi ser at det er dyktige folk som står bak, sier
banksjef Roar Myrstad i Sandnessjøen.
– Dette trygger økonomien,
og gjør at vi kan sende medlemmer på turneringer og
samlinger uavhengig av foreldrenes lommebok, sier leder
Monica Skjellstad og markedsansvarlig Karin Tønder Knutsen i SIL Håndball Ungdom.
Som har 240 medlemmer i
alderen 10-16 år. Og totalt 21
lag påmeldt i årets serier, fordelt på alle aldersklasser. 30
trenere er involvert (samtlige

HÅNDBALL-STØTTE: Banksjef Roar Myrstad, flankert av leder Monica Skjellstad og markedsansvarlig Karin Tønder Knutsen.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL
med trenerkurs), og det rekrutteres dommere.
I helgen arrangerer SHU
minihåndball med 26 lag i
Helgelandshallen, alle fra SIL,
i aldersgruppen 6-9 år.

– Støtten fra banken gjør
også at vi vurderer å arrangere
neste års håndballskole i høstferien selv, sier Skjellstad og
Tønder Knutsen.

