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Levanger Helsesportslag
blir en av fire klubber
som får arrangere en av
de nye, raskt voksende
idrettene i Norge.

– Fra og med neste år arrangerer vi
en av de fire landsdekkende turne-
ringene i el-innebandy, forteller
leder i Levanger Helsesportslag,
Stig Andreassen.

Men før den tid tjuvstarter klub-
ben med å arrangere en egen turne-
ring i november.

Stort i Danmark
El-innebandy er en sterkt voksende
idrett. Det går ut på at man spiller
bandy med en såkalt innebandy-
stol, og reglene minner mye om
vanlig innebandy. Stolene oppnår
en fart på opptil 14 kilometer i
timen, noe som gir høy fart og
spenning i gymsalen. Kampene
spilles over 20 minutter, med tre
spillere fra hvert lag ute på banen
samtidig. Levangers lag trener i
Skognhallen.

– I Danmark er det egen liga
med fire divisjoner. I Norge er
sporten i oppstartsfasen, og turne-
ringen vi snakker om er for utvik-
lingshemmede, forteller helse-
sportlederen i Levanger.

Levanger blir etter alt å dømme
en hard nøtt for motstanderne når
seriekampene blåses i gang i 2009.
Nylig stilte klubben i en stor tur-
nering som gikk av stabelen i
Råholthallen. Der danket Levang-
er ut de andre norske lagene, og ble
nummer fire, bare slått av to lag fra
danske Aalborg og ett fra svenske
Stockholm.

El-innebandylaget til Levanger
stiller for øvrig med spillere fra
Steinkjer i nord til Stjørdal i sør.

– Vi er valgt ut av idrettsforbun-
det til å gi dette tilbudet, så vi er
hele Nord-Trøndelags lag, påpeker
Andreassen.

Mange aktiviteter
Levanger Helsesportslag er blitt et
stort idrettslag, med eget hovedsty-
re og egne underavdelinger.

– Helsesportslaget består nå av
150 medlemmer, og vi driver med
boccia både for friske og utvik-
lingshemmede, bueskyting, seni-
ordans, stavgang og arrangerer
både pensjonistturer og midtsom-
merfest, oppsummerer lederen.

I sommer skrev Levanger-Avi-
sa en artikkel om at klubben har
Norges beste boccialag. En av
utøverne på laget klaget over at
laget får for lite penger, og dermed
ikke klarer å stille på de store stev-
nene. Lederen for klubben har et
krystallklart svar på dette.

– Vi driver som et vanlig
idrettslag. Det vil si at hver under-
avdeling drifter seg selv, og søker
sine ønsker til hovedlaget hvert år
til årsmøtet, forteller Andreassen,
som legger til:

– Pensjonistene må ikke bli
redd for å være med på turer. Det
går ikke på bekostning av de andre
aktivitetene.

Andreassen forteller at helse-
sportslaget er opptatt av å få så
mange som mulig i aktivitet, og
snart tar også idrettslaget over søn-
dagsdansen i Levanger.
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Aktiv klubb satser stort på «ny sport»:

Får el-innebandylag-
turnering til Levanger

FULL FART: Slik ser en el-innebandykamp ut. I november arrangerer Levanger Helsesportslag turnering i Levanger. Innfelt: Klubbens leder, Stig
Andreassen.

UTSTYR: Disse elektriske stolene, som det spilles innebandy med, kan
få en toppfart på 14 km/t.

STORE FERDIGHETER: Levangers el-innebandylag er for tiden Norges beste.

IVRIGE: Helsesportslaget i Levanger har en medlemsmasse på 150 
personer, og driver allsidig. Boccia er en av flere populære aktiviteter.
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