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Håndball i hallen
FULL FART: Også denne helgen er det full fart med håndballkamper i
Stamneshallen. Damelaget har kamp mot Rørvik lørdag. I tillegg er det en
rekke aldersbestemte kamper både lørdag og søndag.

Fire alternativer
for ny spilleflate
IDRETT: Det er nå lagt
frem fire alternativer
for ny spilleflate
i Alstahaug.
Lars Olve Hesjedal
loh@hblad.no 95245839

En prosjektgruppe i SIL la
torsdag kveld frem følgende alternativer på et idrettsmøte i
kommunen:

Alternativene
■ Forlenge Helgelandshallen.
■ Ren spilleflate på vestsiden
av Helgelandshallen.
■ Ny spilleflate på området
ved tennisbanene
■ Bygge en etasje til oppå
Stamneshallen.
Opplegget
Ken Tollaksen har vært prosjektleder for SIL i dette arbeidet.
– Det vi har fått tegning på,
er en spilleflate på vestsiden av
Helgelandshallen. Avhengig av
konsept (25x45 eller 20x40
meter med fast dekke som kan NY HALL? Helgelandshallen er nettopp fornyet. Blir den forlenget, eller kommer det en ny hall ved siden av?
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brukes av alle idretter), er dette
anslått å koste mellom 10 og
14 millioner. Her har vi skrellet av absolutt alt for å gjøre
det billigst mulig. Det er en
ren spillelflate, uten tribuner
Trønderne har normalt sett
og garderobe.
BADMINTON: Nesna
vært vanskelig å lokke nordHelgelandshallen ble bygget
IL badminton arrange- over på turnering, men denne
i 1995. Kapasiteten i både Helgangen kommer det spillere fra
gelandshallen og Stamneshal- rer for første kretsmesRørvik, Gullvikmoen, Kolvelen er i dag sprengt.
terskap i badminton.
reid og Grong. I tillegg kom– Jeg ser frem til den første
mer det spillere fra Rana.
økningen i kapasiteten på spilleflater i kommunen siden Tore A. W. Hansen
desk@hblad.no 75070322 Foreldredugnad
Helgelandshallen ble bygget
Ifølge leder i klubben, Mirjam
for 23 år siden. Dette er tiltak
som vil komme absolutt alle Arrangementet i Nesna Fler- Finanger, ikke vært vanskelig å
idretter i kommunen til gode, brukshall blir en milepæl for få foreldrene til å stille opp på
klubben som det siste året har dugnad.
sier Tollaksen.
hatt en eksplosiv vekst i medNattvakter, kioskvakter og
lemstallet.
kakebakere er bare noen av
Politisk vei videre
oppgavene som må utføres. En
Nå er det opp til politikerne å
Herøy stiler sterkt
god foreldregruppe er det vikta saken videre.
Kommunestyret har vedtatt Det å arrangere kretsmester- tigste for denne type klubb og
å sette av 21 millioner til ny skap er ikke noe lite arrange- neste skritt er å få foreldrene FORBEREDELSER: Trener Håvard Soløy med en liten peptalk for
de minste i Nesna badminton. Mange av de nye i klubben skal
spilleflate – på Stamnes eller ment. Over 120 spillere kom- til å bli spillere.
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mer denne helga til Nesna.
De fleste spillerne skal over- debutere denne turneringshelga.
Søvik.
Herøy stiller som vanlig sterkt natte ved KVN rett ved siden
og kommer med over 50 delta- av hallen og resten har booket seg inn på Havblikk camping. holdes på Nesnas nye storstue,
kere.
Banketten lørdag kveld skal av- Aurora.

Mange badminton-debutanter

