Århundrets fotballkamp
Svolvær IL markerer 100-årsjubileet med en fotballkamp som skal spilles to døgn
i strekk.
Eivind Biering-Strand
1.000 fotballspillere. 100 omganger. 3.000 minutter. Uten pause.
Det er kongstanken til ivrige ildsjeler i Svolvær IL foran neste års 100-jubileum. En
storslått fotballkamp og folkefest for unge og gamle i hele Vågan i sommer.
– Vi tenker å avvikle kampen på Stranda og satser på at nydekket på Svenningsletta
også er klart til bruk da. Ettersom vi vil spille den på femmerbane får vi kanskje
lokket ut de som ikke vil spille på stor bane, sier initiativtakerne Eirin Rønning og
Trine Arntsen i Svolvær IL.
Svolvær Idrettslag ble stiftet 18. mai 1913 og skal i løpet av 2013 markere dette på
mange forskjellige måter, blant annet med en festmiddag på selve bursdagen. I tillegg vil
de fire gruppene håndball, trim, fotball og svømming ha en rekke arrangementer
gjennom året, der det også skal lanseres en jubileumsbok.
– Målet med jubileumsmarkeringen er å vise hva SIL driver med i dag, og samtidig
dokumentere hvilken rolle idrettslaget har spilt i denne byen gjennom 100 år, sier leder
i SIL, Edd Meby.
En fotballkamp med 100 omganger passer godt inn i denne ideen. Tanken er å blåse i
gang maratonkampen fredag ettermiddag 21. juni og avslutte på selveste St. Hans aften,
to døgn senere. Da skal det være spilt 100 omganger fotball, som hver varer 30 minutter.
Og rom for hvileskjær mellom slagene blir det ikke.
– Jeg tenker at de neste lagene begynner oppvarmingen og kommer rett innpå. Vi
trenger ikke mer enn et minutts pause mellom omgangene, sier Arntsen.
Den største utfordringen blir å finne nok spillere. Målet er å engasjere 1.000 forskjellige
spillere.
– Vi vil ha med unger, vennegjenger, firmaer og nattens helter. Her kan hele Vågan finne
fram fotballskoene og stille opp. Hver spiller få sin egen nummerte skjorte, sier de ivrige
initiativtakerne.
– Og hver kamp skal ha dommer. ette blir en super anledning for alle ungdommene som
har vært gjennom dommerkurset til å få erfaring og mengdetrening på dømming,
understreker Trine.
De tenker seg en folkefest med grilling, servering og musikk gjennom hele helga. Gjerne
med en avsluttende feiring for ungdommen på St. Hansaften
– Målet er selvsagt å få Justin Bieber eller Rhianna til å stille opp på scenen, ler jentene,
som nå er på jakt etter sponsorer til jubileumskampen.
– Hvis noen kan tenke seg til å bidra i arrangementskomiteen, er det bare å ta kontakt
med oss, sier de to.
Blir det et overskudd fra jubileumskampen vil SIL at det skal komme et planlagte
idrettsanlegget i Kabelvåg til gode.

– Vi synes det ville passe inn i ånden til arrangementet – nemlig å heve skillene mellom
lag og foreninger i kommunen. Får vi bedre anlegg i Kabelvåg, vil det gagne alle som
driver idrett i Vågan, sier Eirin Rønning og Trine Arntsen.

