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Fotballblogg har
rangert de 30 beste
spillerne i nord.

Stian Høgland 95 24 40 20
sh@an.no

BODØ: Det er bloggen Nord-Norge
United som har satt opp en liste
over de spillerne de mener er de
beste i nord.

Ikke uventet er Tromsøs rang-
ert Ruben Yttergård Jenssen
øverst. På plassen bak finner vi
Strømsgodsets Anders Ågnes

Konradsen, mens Tom Høgli er
rangert som nummer tre.

Stefan Johansen er rangert
som nummer seks, på plassen fo-
ran Morten Gamst Pedersen.

Ellers på lista er det flere spil-
lere med relasjon til Bodø og
Glimt.

Martin Bjørnbak (10), Trond
Olsen (16), Christian Berg (17),
Thomas Båtnes Braaten (19), Mar-
tin Wiig (23), Daniel Berntsen (25)
og Vegard Båtnes Braaten (29) er
også plassert. En spiller som An-
ders Karlsen, som har imponert i
Mjøndalen i år fikk ikke plass.

Ågnes Konradsen nest best i Nord-Norge

– Vi skal tilrettelegge
for flere funksjons-
hemmede. Hver og en
skal få et opplegg som
passer dem best.

Øystein Hernes 95 99 17 95
oystein@an.no

BODØ: Det lover Barnas idretts-
dag-general Torbjørn Ludvigsen.

Han er inne i sitt 15. år som
øverste ansvarlig for arrange-
mentet.

Og i år er ambisjonene høyere
enn noen gang.

– Vi har vært så heldig at vi har
fått inn elever fra idrettsfag ved

Bodin vgs. til å være ledsagere for
funksjonshemmede på Barnas
idrettsdag, sier Ludvigsen.

I praksis vil det bli slik at funk-
sjonshemmede følger de aktivite-
tene de er satt opp på. Hvis de der-
imot ikke kan delta på noen av
øvelsene, vil idrettsfagelevene
lage et opplegg tilpasset behovet
til hver enkelt.

– Vi ønsker at funksjonshem-
mede kontakter
oss personlig
når de melder
seg på. Hvis vi
får vite hva hver
enkelt er i stand
til å gjøre, og
ikke, skal vi der-
etter sy sam-

men et opplegg som passer, lover
generalen.

Sykkelskjorter. Årets utgave av
Barnas idrettsdag skiller seg ut fra
de foregående
årene på noen
punkter.

– Vi har i alle år
presentert barn for
ulike idretter, men i
år skal vi bli bedre
på tilrettelegging.
Alle skal ha like
muligheter til å få
gode opplevelser,
sier Ludvigsen og
legger til:

– I år har vi kjøpt inn masse ut-
styr til innebandy. Både køller og

keeperutstyr som passer delta-
kerne. Og så kan det jo være verdt
å nevne at vi bytter ut T-skjortene
for første gang siden oppstarten
1997. Vi har jo lagt merke til at syk-

ling er skikkelig i
vinden i Bodø, så
dermed blir det syk-
kelskjorter til alle
deltakerne, med
lomme på baksiden
og glidelås på fram-
siden.

I siste liten. Barnas
idrettsdag har blitt
et kjent og kjært ar-
rangement for barn

og foreldre i Bodø.
Arrangørene følger den gode

gamle oppskriften som gjør at
deltakerne får prøvd seg i åtte for-
skjellige idretter på totalt 24
idrettsstasjoner i Nordlandshal-
len.

Til nå har Innstranden fått inn
400 påmeldinger. Kapasiteten er
på 1500 påmeldinger.

– Det er en kjensgjerning at bo-
døværinger er sene med å melde
seg på, så jeg må få komme med
en oppfordring: Meld dere på tid-
lig, hvis dere likevel vet at dere
skal gjøre det. Det gjør logistikken
enklere for vår del, sier Ludvigsen.

Barnas idrettsdag går av – den
velkjente – stabelen 3. og 4. no-
vember. Påmeldingsfristen er 22.
oktober.

Barnas idrettsdag
med ett mål for øye

Vil komme i
kontakt med
påmeldte
som har
spesielle
behov.

Tradisjonsrik dag. Barnas idrettsdag har vært et fast innslag på slutten av året for mange barn i Bodø. Her instruerer bodøbryter Anders Hammer en av deltakerne i 2007. Arkivfoto


