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Smilefjes, smilefjes
Politikere får mye kjeft. Alle 
kjemper for sitt eget kake-
stykke, og det er politikerne 
som sitter med kakespaden 
som får skylden når folk føler 
seg avspist. Slik må det være. 
Uansett hvor mange utred-
ninger og hvor sterke faglige 
grunnlag en fordelingsnøkkel 
er støpt på, så handler res-
sursfordeling alltid til sist om 
at noen bestemmer at det ene 
hensynet er viktigere enn det 
andre. Systemet fungerer bare 
når de som fatter beslutnin-
gene vet at alt blir saumfart fra 
alle mulige vinkler, og vet at 
feilskjær alltid ender med bråk. 
Men det betyr ikke at man alltid 
skal kjefte. Noen ganger er det 
rett og rimelig å løfte frem det 
positive.  

Dette er en slik gang. 
I denne utgaven av Sydves-

ten har vi usedvanlig mange 
blide tryner. Teatersjef Jørn 

Kvist er blid. Fyllingsdalen 
Teater har for første gang blitt 
en fast post på fylkesbudsjet-
tet, noe som bidrar til litt mer 
forutsigbarhet på teateret. 300 
000 kroner i årlig tilskudd betyr 
ikke at teateret er helt i mål, 
men det er kjærkommen støtte, 
som også sender et viktig signal 
om teaterets betydning for hele 
regionen. Fyllingsdalen Teater 
er en levende kulturarena som 
har verdi langt utenfor bydels-
grensene.

Byrådene er blide. Byrådet 
kunne forrige uke melde at de 

nå kan innfri noen av løftene 
i Laksevåg bydel. 30 millioner 
kroner går til et aktivitetshus 
med Fysak-elementer på Mel-
keplassen. Dette er en viktig 
prioritering på Laksevåg, 
og også denne saken har en 
betydelig symbolverdi. «Fysak 
Light» på Melkeplassen var et 
løfte som ble gitt da frontene 
var steile under forhandlingene 
om hvor man skulle gjøre av 
Damsgård-elevene i byggepe-
rioden. Når løftet deretter ble 
brutt, føltes det som en fornær-
melse - selv ikke de mest ekspli-
sitte løfter blir holdt. Nå ser det 
endelig ut til at huset blir en 
realitet, og vi tror det kommer 
til å bli en verdifull tilvekst for 
barn og unge i området. 

I Loddefjord IL er man blide. 
50 millioner kroner går til 
idrettshall i Alvøen. Også dette 
er et løfte som ble innfridd, da 
hallen blir nevnt i byrådserklæ-

ringen som et av to prioriterte 
prosjekter. Tilleggsbevilgnin-
gen allerede nå gjør at hallen 
kan stå klar i 2018 eller 2019, 
noe som betyr at mer enn 30 års 
ventetid nærmer seg slutten.

Og i Sæterdal barnehage 
er de veldig blide. Den vesle 
barnehagen i Bjørndalsskogen 
borettslag var foreslått nedlagt, 
men får lov til å fortsette som 
før. Det betyr veldig mye for de 
som har plass i barnehagen, og 
det er hyggelig at det fremdeles 
er plass til små nærbarnehager 
i Bergen.

Det blir tidsnok på tide å 
kjefte på politikerne igjen, men 
denne uken forteller vi om de 
som fikk noe å juble for - noe 
å juble for i Fyllingsdalen, noe 
å juble for på Laksevåg, noe å 
juble for i Loddefjord og noe å 
juble for i Bjørndalsskogen. Og 
ennå er det mange uker til jul.

  OVERBLIKKETTILBAKEBLIKKET

10 år siden:
Jubler for hall på Bønes
Byrådspartiene 
ble i går enige 
med Frp om å 
bevilge 95 millio-
ner kroner ekstra 
til skolebruks-
planen. Enighe-
ten innebærer 
blant annet at 
en flerburkshall 
på Bønes får 15 
millioner kroner 
til neste år. Det 
får leder i Bønes 
IL, Nils Midjo, til 
å juble. – Dette er 
helt fantastisk! Vi er kjempeglade for at kom-
munen også har troen på prosjektet som vi 
har jobbet så hardt med, sier Midjo.

15 år siden:
Bøneskoret synger julen inn
For tredje året 
på rad skal 
B ø n e s k o r e t 
sørge for jule-
stemning på 
Bønes med jule-
sang i Bønes 
kirke. Bønesko-
ret består av 75 
m e d l e m m e r, 
samtidig som 
de får forsterk-
ninger til jule-
konserten med 
to solister og et 
orkester som 
skal akkompagnere. − Med et så stort kor, og 
solister i tillegg, blir det et enormt trøkk, lover 
dirigent Jens Holstad.

20 år siden:
Fyllingsdalen har lite 
kriminalitet
Fyllingsdalen 
har fått et rykte 
på seg for å være 
en bydel med 
svært mye kri-
minalitet, men 
ryktet viser seg 
å være ufortjent. 
Tallene for 1995 
viser at Fyllings-
dalen har færre 
f o r b r y t e l s e r 
enn Nesttun, 
Fana, Laksevåg 
og Åsane. I fjor 
satset de på å redusere narkotikaproblemet og 
har gått fra seks saker i 1994 til 71 saker i 1995. 
Det at de har tatt tak i narkotikaproblemet, 
har også medført at antallet grove tyverier er 
redusert kraftig.

I Sydvesten fremover vil vi ta leserne med 
tilbake i tiden, i denne spalten vil vi ta en titt 

på Sydvestens forsider for ti,
 15 og 20 år siden.

 (Foto: Kim Bøyum)

I denne 
utgaven av 
Sydvesten har 

vi usedvanlig mange 
blide tryner.

Full sprut
Fra torsdag til søndag var det ungdomsmesterskap og junior-NM i ADO Arena, der blant andre Synne Hovden Eidheim fra BSLK viste 
seg frem. Sydvesten var til stede og snakket med noen av de lokale talentene om hverdagen deres. Les mer på side 36-37.
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  ADO ARENA

Ni økter i uken, tre 
av dem før skoletid. 
Sander Olai Antun 
(16) og Sindre Kam-
pen Nesheim (15) er 
innstilt på å gjøre det 
som kreves for å bli 
god.

Av Kim Bøyum
kim@sydvesten.no

Det er formiddag og midt i sko-
letiden, men denne torsdagen er 

ADO Arena stappfull av veltrente 
ungdommer. Bergenske svøm-
meklubber har gått sammen om å 
arrangere junior-NM og det norske 
ungdomsmesterskapet, blant dem 
de lokale klubbene Vestkantsvøm-
merne og BSLK.

− Satsingen vi har gjort det siste 
året, har vært rettet frem mot dette 
mesterskapet. Nå perset jeg nett-
opp med nesten et halvt sekund, 
så det er jeg fornøyd med, smiler 
Sander Olai Antun etter forsøks-
heatet på 50 meter bryst.

Forbildet Dale Oen
16-åringen kommer fra Olsvik og 
representerer Vestkantsvømmerne. 
Han er det første brystsvømmer-
talentet klubben har fått opp på 
lang tid, og er vel vitende om at 

det er samme disiplin som selveste 
Alexander Dale Oen foretrakk. Den 
avdøde verdensmesteren og OL-
sølvvinneren på 100 meter bryst ble 
også fostret opp i Vestkantsvøm-
merne.

− Jeg kjente ham ikke, men selv-
følgelig er han et forbilde. Vi trener 
mye på Sandgotna, og der henger 
det bilde av ham hvor det står et 
sitat fra ham: «Ikke be om en lett 
vei, men en sterk rygg.»

Morgenøkter
Antun går på elektrolinjen som 
inkluderer studiekompetanse 
ved Laksevåg videregående skole, 
og har en ytterst travel hverdag. 
Ønsker du bli god i svømming, 
kommer du nemlig ikke unna 
enorme treningsmengder. Antun 

trener ni ganger i løpet av uken, 
tre av øktene er før skoletid.

− Først står jeg opp og trener. Så 
er det skole, før det er trening igjen. 
Deretter drar jeg hjem og spiser 
og sover. Morgentreninger har vi 
fire ganger i uken, der tre av dem 
er i hverdagen. Så det går mest i 
svømming og skole, fastslår Antun.

OL er målet
Mye likt er det for Sindre Kampen 
Nesheim, som svømmer for fyl-
lingdalsklubben BSLK. Nesheim 
er bare 15 år gammel, men også 
han trener ni ganger hver eneste 
uke. Øktene foregår enten på Ortun 
skole eller i ADO Arena.

− Det er en hard hverdag. Noen 
ganger er det bare skole og deretter 
trening, andre ganger er det trening 

også før skolen, sier Nesheim, som 
er bosatt på Sandsli.

Han har allerede satt seg et kon-
kret mål for svømmekarrieren.

− Jeg har lyst å komme til OL. 
Når? I 2024! sier Nesheim.

Sander Olai Antun vil ikke være 
like konkret.

− Jeg liker å ta det som det kom-
mer, og har ikke noe spesielt lang-
siktig mål. Målet er tvert imot at jeg 
hele tiden klarer å presse ned mine 
egne tider, sier Antun.

Samtidig gjelder det å finne en 
balanse. Idretten skal ikke få ta 
overhånd.

− Det gjelder å øke mengden 
gradvis. Hvis du plutselig øker tre-
ningsmengden for fort, er det lett å 
bli overtrent eller utbrent, sier han.

Sindre Kampen Nesheim drømmer om OL. (Foto: Kim Bøyum)

Slik er hverdagen for de lokale svømmetalentene:

Tilbringer ungdomstiden i bassenget
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Sander Olai Antun er den første brystsvømmeren i Vestkantsvømmerne på lang 
tid.

Slik er hverdagen for de lokale svømmetalentene:

Tilbringer ungdomstiden i bassenget
Sander Olai Antun ble nr. 6 i UM 
på 200 m bryst, nr. 9 på 50 m 
bryst og nr. 10 på 100 m bryst.
Sindre Kampen Nesheim ble nr. 
12 i UM på 200 m medley, nr. 
13 på 100 m rygg og nr. 20 på 
200 m rygg.
For Vestkantsvømmerne mar-
kerte spesielt Aslan Bentley (15) 
seg med andreplass i UM på 50 
og 100 m fri, og tredjeplass på 
50 og 100 m rygg, 100 m medley 
og 200 m fri.
Synne Eidheim Hovden (15) sør-
get for BSLKs beste plassering 
med fjerdeplass på 50 m fri i UM.

Slik gikk det i UM/junior-NM

Vestre og Trengereid 
får dra til Budapest
Kunstløp: I helgen ble det arrangert norgescup i Sparta Amfi i 
Sarpsborg for klassene novice og junior. De to lokale jentene fra 
Bergen Kunstløpklubb, Ingrid Louise Vestre fra Bønes og Malene 
Johansen Trengereid fra Bjørndalstræ, gjorde nok en sterk presta-
sjon. Vestre tok sin fjerde seier denne sesongen, og Trengereid 
fikk nok en andreplass. Begge er tatt ut av Norges Skøyteforbund 
til å representere Norge i en internasjonal kunstløpkonkurranse 
i Budapest i begynnelsen av desember. Så venter landsmester-
skapet 2017 på Hamar i januar.

Ingrid Louise Vestre (t.h.) fra Bønes og Malene Johansen Trengereid 
fra Bjørndalstræ fortsetter å imponere. (Foto: Inger Anne-Arvesen)

Ole Even Refsnes Sanden (nr. 
to fra v.) tok to gull i England i 
helgen. Her står han sammen 
med sine konkurrenter. (Foto: 

Bjørgvin Karateklubb)

Vidar Gjesdal og Fyllingen har hatt en god høst. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

FyllingenBergen vant 
på bortebane
Håndball: FyllingenBergen ligger på tredjeplass i eliteserien etter 
å ha slått Lillestrøm 34-29 på bortebane søndag kveld. Bunnlaget 
Lillestrøm kom best i gang, men Fyllingen tok over etter hvert og 
sikret en viktig seier. – I starten av kampen var vi ikke skikkelig 
til stede, vi ble tatt på innstilling og fart og var veldig passive. I 
tillegg ble vi for stasjonære i syv mot seks spillet vårt, og valgte 
da å gå tilbake til seks mot seks, noe vi ikke har gjort på en stund. 
Angrepsspillet vårt i de siste 45 minuttene av kampen var veldig 
bra, sier trener Vidar Gjesdal til BT. Svenskene Joakim Stenqvist 
og Julius Lindskog-Andersson ble toppscorere for de gule og blå 
med seks mål hver.

Seier til Sanden i 
England
Karate: Marte Mjåtvedt, 
Malin Fjeldstad og Ole 
Even Refsnes Sanden 
representerte fyllings-
dalsklubben Bjørgvin 
Karateklubb i open Shoto-
kan Championships i 
Crawley i England i helgen. 
Spesielt Sanden imponerte 
stort. Han tok like godt 
gull både i grenen kata og 
grenen kumite i klassen 
16-19 år.


