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I Rakkestad har bowls
blitt den nye folke-
sporten. Nå forsøker
idrettskretsen å få de
eldre i Sarpsborg også
til å tenne på sporten.
Sammen med
Østfoldhelsa har
Østfold Idretts-
krets en rekke ak-
tiviteter på dagtid
som er beregnet
på pensjonister
og andre med
ledig tid på
dagen.

Ulike aktiviteter
Det er en rekke ulike aktiviteter
som tilbys som gå- og sykkeltu-
rer, svømming, boccia, teppecur-
ling, stavgang og forskjellige
trimtilbud. Nå forsøker en også å
få i gang en gruppe som skal spil-
le bowls. 

– I Rakkestad har dette nær-
mest blitt den nye folkesporten.
Det er blitt så populært at det er
tre-fire ulike grupper som driver
med det på ulike tider av døgnet.
Nå håper vi på suksess i Sarps-
borg også. Hvis vi får de eldre
med på bowls kan det være det
som skal til for å få dem med på
andre aktiviteter også, sier leder
for prosjektet «Flere freske folk»,
Stian Eriksrud.

Bowls er en aktivitet som opp-
sto i England i 1299 og er i dag
den største idretten blant pensjo-
nister i England og Scotland.

– Hvorfor vil dere begynne
med det i Sarpsborg?

– Det er en aktivitet som ikke
krever noe fysisk. Alle kan delta.
Samtidig er det noe helt nytt der
læringskurven er veldig bratt, sier
Eriksrud.

Følte seg for gammel
Bjørn Hansen var med sine 83 år
eldstemann da idrettsrådet hadde
samlet en del pensjonister på Kul-
turkvartalet for å demonstrere
spillet bowls. Han viste med en
gang at han hadde teknikken i
orden da han sendte den spesiel-
le ballen av gårde.

– Det er første gang jeg prøver
dette og det var ganske artig. Men
jeg synes selv at jeg er i eldste laget
for å begynne med dette nå, sier

han til SA.
– Har du drevet med andre

idretter i dine yngre dager?
– Jeg har spilt bordtennis i

Sarpsborg Bordtennisklubb i 50-
60 år. I 1949 ble jeg sågar tatt ut
på landslaget da Norge skulle
spille mot Sverige. Men jeg måtte
melde avbud da jeg skulle gifte
meg den samme helga. Da jeg ble

75 år måtte jeg gi meg med bord-
tennisen. Da var synet så dårlig at
jeg ikke så ballen skikkelig lenger,
forteller den spreke pensjonisten.

Store visjoner 
– Hva er det dere vil oppnå med
alle aktivitetene og prosjektet
«Flere freske folk»?

– Prosjektet har store visjoner.

Gjennom både aktivitetene og
det sosiale miljøet som oppstår,
skal de eldre bli mer selvhjulpne,
og livskvaliteten skal økes. I til-
legg skal kostnadene på helse-
budsjettet ned ved at det gjennom
prosjektet vil bli færre fallulykker
og livsstilssykdommer som kom-
mer av stillesitting og passivitet,
sier Eriksrud.

Program og full oversikt over
alle aktivitetene får en ved å hen-
vende seg til servicetorget i Sarps-
borg kommune eller til Østfold
Idrettskrets som holder til i Idret-
tens Hus i Østfoldhallen.

telefon: 69 11 11 19
e-post: johnny.helgesen@sa.no

Bowls skal gjøre 
de eldre sprekere

FRISKERE PENSJONISTER: Spillet bowls skal være med på å gjøre pensjonistene i Sarpsborg både friskere og sprekere. Fra venstre Stian Eriksrud (leder
for prosjektet), Inger Brandsrød, Bjørn Hansen, Liv Brandsrød, Gretha Jacobsen og helt til høyre leder for Sarpsborg frivilligsentral Liv-Gunhild Strømnes.
Foran Frank Sørqvist fra Bowls Norge. (Foto: Johnny Helgesen)

Det er et prosjekt
med store
visjoner

Stian Eriksrud
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John Arne har en spesiell egenskap
- han kommer alltid tilbake

Morten Gamst Pedersen 
til VG Nett

De hadde det veldig
moro, men skulle gjerne
vært flere.

Da Sarpsborg Innebandyklubb
startet innebandyskole for seks-
sju år gamle jenter torsdag, var
det fire jenter som møtte.

– Det var ingenting å si på inn-
satsen til jentene, men vi skulle
gjerne hatt flere. Målsettingen er
å bygge et helt lag, forteller initi-
ativtaker Nina Andreassen.

– I Sarpsborg Innebandyklubb
har en fått opp øynene for jente-
satsing. Målsettingen er at vi med
tiden skal få et damelag i elitese-

rien. I dag spiller vi i 2. divisjon. I
aldersbestemte klasser har vi jen-
telag på nesten alle alderstrinn.
For å skape ny rekruttering og
dermed legge grunnlaget for nye
aldersbestemte jentelag arrange-
rer vi innebandyskole, forteller
Andreassen.

Innebandyskolen er hver tors-
dager i Sarpsborghallen fra klok-
ken 16.30 - 17.30.

69 11 11 19 - JOHNNY HELGESEN
johnny.helgesen@sa.no

Ønsker flere jenter

JENTER OG INNEBANDY:De fire jentene (fra venstre) Victoria Andrine El-
lingsen Rystad, Josefine Kristensen, Thea Charlene Johannessen Barstad og
Helene Holmen hadde det moro på første kvelden på innebandyskolen.
Her får de instruksjon av Nina Andreassen. (Foto: Tobias Nordli)
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