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Sykkelfestival for barna
Gjemnes Sykkelklubb satsar på
rekruttering og aktivitet for dei
minste, og arrangerer sykkelfestival for barna.
ANITA VINGEN
anita.vingen@r-b.no

GJEMNES:–Vi vil gjerne bidra med
positiv aktivitet, også blant dei
yngste, seier Gry Lund Harstad, leiar
iGjemnes Sykkelklubb.

Mange medlemmer. Sidan
oppstarten i januar har klubben fått
170 medlemmer, store og små, raske og litt mindre raske, aktive og litt
mindre aktive.
– Vi vil vere ein klubb for alle,
også mosjonistar og barnefamiliar.
Vi står for tilbod om både konkurransar, trening og sosialt samvær,
poengterer Lund Harstad.

Festival. På tampen av utesesongen slår klubben til med «Barnas

sykkelfestival» på skoleplassen på
Batnfjordsøra søndag 27. september.
– Det blir blant anna sykkelritt
med korte løyper for barn og unge
frå 0 til 14 år, og med høve til å prøve
seg på einhjulssykkel, fortel klubbleiaren.
Og dessutan eiga klasse for dei
med trehjulssykkel og sykkel med
støttehjul.

På tre hjul.Kanskje vil det hjelpe
på påmeldinga at klubben har gitt
barnehagane i kommunen ni solide terreng-trehjulssyklar.
– Desse syklane er utruleg populære, dei står aldri stille. Både gutar
og jenter står i kø for å bruke dei, fortel Elin Myklebost Aandal, pedagogisk leiar ved Solkroken i Solsida
barnehage.
–Vi vil ikkje bruke alle midlane i
klubben, men tvert om vende oss
«ut» – og slik få opp interessa for
sykkel og sykling i brei forstand. På

I farta:Odin Harstad, Abdimalik Isse og Amanda Aandal
i Solsida barnehage gler seg over trehjulssyklane som
sykkelklubben har gitt barnehagen, og vil bli med på
sykkelfestivalen som Gry Lund Harstad planlegg.
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sikt kan det kanskje gi endå betre
rekruttering, seier Lund Harstad.
Med ny sponsoravtale med lokalestøttespelarar på plass, og god flyt

Toåring funnet død

Falt i løse lufta

SARPSBORG: Toåringen som var savnet i Sarpsborg

TRONDHEIM: Tilstanden til en 23

søndag ettermiddag, er funnet død i vannet av dykkere. Gutten ble meldt savnet klokken 15.53. Klokken 18.03 ble han funnet død av dykkere fra brannvesenet på den andre siden av gata fra der han ble meldt
savnet, opplyser politiet i Østfold i en pressemelding.
Leteaksjon ble satt i gang etter at en unge som var
deltaker i et selskap i nærheten av Pæddekummen
som er en bukt i Glomma, ble meldt savnet av familien. Dykkere fra brannvesenet, hundepatruljer og helikoptre deltok i søket. Etter to timers leting ble gutten funnet død av dykkere fra brannvesenet.
NTB

år gammel kvinne som ble skadd
i en fallulykke i Trondheim lørdag kveld, var søndag alvorlig,
men stabil. Ifølge Adressa.noskjedde ulykken da kvinnen åpnet en låst verandadør og gikk
ut. Døren førte imidlertid ikke til
noen veranda. Kvinnen gikk i
stedet ut i løse luften og falt ned
på bakken. I fallet pådro hun seg
NTB
alvorlige hodeskader.

frå grasrot-midlane, ser ho for seg at
det kan ordne seg med fleire av dei
populære trehjulssyklane til dei
yngste.

Krekar-samtaler: Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter at han har til
hensikt å diskutere Krekar-saken med sin irakiske kollega under FN-toppmøtet. Et møte
mellom de to er planlagt, men et stramt tidsskjema på FNs hovedforsamling kan bli et problem. Skulle møtet bli en realitet, vil Krekar
være et naturlig tema, sier Støre. – Det er
mange temaer å snakke om som gjelder Norge
og Irak, og ett av dem er Krekar. Vi har vært
opptatt av hvilke garantier Irak kan gi for sikkerheten hans, sier Støre til NRK.

SKREDDERSØM
Produksjonsavdelingen hos ASTERO er
en viktig underleverandør til bedrifter
som Glamox, National Oilwell, Brunvoll
og Bussbygg. Dyktige fagfolk og
avansert maskinpark gjør at vi kan
levere skreddersøm som tilfredsstiller
strenge kvalitetskrav. www.astero.no

Bergmoprodukter heter nå ASTERO
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Alliance apotek Fræna blir Boots aptek!
De første 100 får en No7 Protect & Perfect Beauty Serum av oss!

Prøv våre faglige tjenester!

Få dusjgele
på kjøpet!

Plei deg selv naturlig vakker med Oliva by CCS!
Kjøp 2 produkter fra serien og få Oliva by CCS shower gel på kjøpet!

Boots apotek Fræna

.

