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Stor interesse for toppidret
En rekke klubber
hadde møtt fram for
å høre Olympiatoppens planer på Fauske.
ESPEN JOHANSEN
941 55 129

FAUSKE: Mange hadde satt av
noen timer tirsdag og var på
plass i auditoriet da Trine Lise
Andersen fra Olympiatoppen
Nord fortalte om planene for
toppidrettssatsing på Fauske
VGS.
Dans Fauske, Fauske IL Langrenn, Fauske svømmeklubb,
Fauske atletklubb, IL Siso, Saltdal
bordtennisklubb, IL Vinger og
Fauske/Sprint var representer. I
tillegg var ordfører Siv Anita
Johnsen Brekke til stede, sammen med representanter for
idrettskrets og skole.

5. desember
Skjebnedatoen er 5. desember.
– Da skal fylkestinget si – forhåpentlig – ja til dette prosjektet,
sier rektor Ingunn Mikaelsen.
På Fauske videregående er de
godt i gang med forberedelsene.
– Vi har opprettet arbeidsgruppe og fordelt noen oppgaver. Vi
er veldig positive til dette, sier
Mikalsen.
– Jeg er imponert over frammøtet, sa Kristin Setså fra Nordland
idrettskrets.

Bygge videre
Hun informerte om bakgrunnen
for møtet, det faktum at det er få
utøvere på høyt nivå fra NordNorge.
– I alle fall som fortsatt bor og
trener her. Noen flytter og blir
gode, sa hun.
Nå skal gode miljøer bygges på.
De som leverer topputøvere
over tid. På Fauske er det bryting

og svømming. Kanskje også dans
og langrenn.

Fleksibelt opplegg
En studietur til Bergen ga blod
på tann og vann på mølla.
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har fått det
til.
–De bruker mye penger. Vi er
også avhengige av å ha med vår
fylkeskommune, og de er heldigvis svært positive til dette prosjektet på Fauske, sa Setså.
Tidligere har en svømmelinje
vært ønsket. Nå går det mot en
annen løsning, og et nært samarbeid mellom Olympiatoppen,
Fauske VGS og idretten.
– Dette er noe helt annet enn
idrettslinja. Dette er toppsatsing
for de få. Opplegget må bli veldig
fleksibelt for de som får plass, og
utøveren skal være i sentrum,
fortsatte hun.

– Ekstremt spennende
Roger Kristensen i Fauske IL
Langrenn har i sin klubb flere utøvere som kan komme gjennom
nåløyet til en toppsatsing.
– Vi har noen som er aktuelle
fra neste høst, og flere som er
noe yngre, men som kan nyte
godt av et slikt tilbud når de skal
begynne på videregående, sier
Kristensen.
Han mener utsiktene til en lokal toppsatsing, vil gjøre at unge
utøvere, og klubbene, vil kunne
tenke mer langsiktig i satsingen.
– Det blir lettere, men samtidig
viktigere. I tillegg blir det avgjørende å kunne rekruttere og utdanne trenere på høyt nivå, sier
han.

ENGASJERT. Trine Lise Andersen fra Olympiatoppen Nord brukte tirsdagen til å fortelle blant annet unge svømmere om den mulige topps
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GODT OPPMØTE. Mange idrettsledere
hadde møtt fram og betegner toppidrettsplanene som veldig spennende.

– Mange vet ikke hva som skal til

Helle (15) i drømmeposisjon

Trine Lise Andersen i Olympiatoppen Nord stiller harde krav til de
som ønsker en toppsatsing.

NTG i Tromsø? Toppsatsing på
Fauske? Helle-Katrin Gusjås
har store muligheter.

FAUSKE: Toppsatsingen skal følge Olympiatoppens strategi og filosofi for utviklingsorientert ungdomsidrett.
– Vi skal gjøre de beste litt bedre. Alt skal
være forankret i samme verdier og regler, sa
Andersen til de frammøtte tirsdag.
– De færreste er klar over hva som skal til
for å nå helt til topps. Man skal mestre alle
deler av hverdagen, både trening, skole og
andre arenaer – og på veien mot toppen må
mye forsakes, fortsatte hun.
Noe av dette er med på om en utøver i det
hele tatt er aktuell for et slikt tilbud.
– Hvem kan søke?
– De som har potensial til å nå internasjonalt nivå (i fotball snakker vi om eliteserien/toppserien) og kan dokumentere at de
har jobbet systematisk med progresjon. I tillegg må det foreligge et karaktergrunnlag
fra grunnskolen som viser at man klarer
kombinasjonen skole og idrett, sa Andersen.

Dessuten må det være trenerkompetanse
i nærmiljøet og de et miljø som ønsker et
forpliktende samarbeid med skole og
Olympiatoppen.
– Dette er ikke for alle. De er veldig privilegerte de som får muligheten, sa hun videre.
Tilbudet vil gi mulighet til 12 timer trening i uka. Åtte av dem idrettsspesifikk, fire
basis.
Det er ikke lagt noen føringer på hvor
mange som kan få tilbudet.
I «prosjekt Fauske» skal det bli muligheter
for å satse, også som elev på yrkesfag.
– Som nevnt fleksibilitet blir et nøkkelord. Tilknyttet dette vil det også være lege,
som kan gi behandling i løpet av 24 timer
dersom det skulle bli skader – og vi ønsker
fysioterapeut og tilgang på ernæringsekspert, opplyste Trine Lise Andersen.
Testing der det er nødvendig skal gjøres i
samarbeid med Universitetet i Nordland. En
samarbeidsavtale med UiN skal også hjelpe
med tilrettelegging av videre studier.
espen.johansen@saltenposten.no

FAUSKE: Den talentfulle svømmeren
fra Rognan vurderer begge mulighetene.
– Et offentlig tilbud er jo kjempebra. NTG er dyrt, og koster 30.000 i
året, sier hun.
Hun bor på Rognan og kan tenke
seg å flytte til Fauske fra høsten –
dersom hun velger, og får plass på
toppsatsingen her.
– Jeg skal i alle fall søke. Jeg vil
helst ikke flytte til Tromsø, men kan
gjøre det for å satse. Jeg har to veldig gode ting å velge blant, smilte
hun etter infomøtet tirsdag.
Hun er blant de heldige som går i
tiende klasse nå, og dermed får sjansen neste høst.
– Jeg ser fordeler ved å satse på
Fauske. Kort vei hjem til Rognan, ny
flott hall og en spennende mulighet

til å være med på noe nytt. Det er
nesten for godt til å ikke ta sjansen,
sier hun.
Usikkerheten hennes er først og
fremst knyttet til at dette er helt
nytt, og en prøveordning.
I uke 45 skal hun være en uke på
NTG i Tromsø og se hvordan de har
det der.
I uke 48 bestemmer fylkespolitikerne om hun også får en mulighet
på Fauske.
Helle-Katrin har planer om å bli lærer. Det kan hun gjøre i Bodø, og
dermed trenger hun strengt tatt
ikke flytte ut av Salten - hvis hun
ikke vil.
espen.johansen@saltenposten.no

MÅ VELGE. Tromsø eller Fauske. Det er valget Helle-Katrin Gusjås må gjøre.

