
Høstens vakreste eventyr

Landsturnering 
i Bergen 
3. til 5. september 2010
1300 deltagere fra hele landet satte hverandre i 
stevne i Bergen i begynnelsen av september. Det var 
en fantastisk helg, preget av entusiasme og sportslig 
engasjement. Hordaland Fotballkrets og Norges 
Håndballforbund Region Vest har vært ansvarlig for 
planleggingen og gjennom føringen av turneringen. 
I tillegg til administrasjonen i de to organisasjonene 
har en komité på 8 personer arbeidet med 
arrangementet i over et år. I tillegg var  
ca. 100 frivillige i arbeid med å  
gjennomføre arrangementet.
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Parademarsj på 
Torgallmenningen.
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Det er 20. gang en slik turnering gjennom
føres, og oppslutningen om arrangementet 
var rekordstort. Det var påmeldt til
sammen 91 lag fordelt på 57 i fotball og 
34 i håndball. 

Arrangementet ble avviklet i stor stil, 
åpning med show, ordfører og parademarsj 
gjennom Bergens gater, og bankett i 
Bergens storstue, Grieghallen, lørdag 
kveld. 

Deltagerne hadde gledet seg helt siden 
turneringen i fjor, og mange kom allerede 
dagen før den offisielle starten. Torsdag og 
i de påfølgende dagene ble det avviklet 
fagseminar for deltagerne. Tema var 
«Idrett uten grenser», «30 aktiviteter på 30 
minutter», og «Viktige kostholdstips for 

aktive utøvere». Landsturneringen legger 
stor vekt på det sosiale, og deltagerne 
hadde god mulighet til å bli nærmere kjent 
med Bergen og ikke minst bli kjent med 
hverandre. 

Men det var selvfølgelig kampene, 
spillegleden og den sportslige entusiasmen 
som var høydepunktet denne helgen. 
Fotballkampene ble avviklet på 
Nymarksbanen og håndballkampene i 
Haukelandshallen.  Hvis du går inn på 
www.landsturneringen.no kan du lese 
om Hødd United som spilte sin første 
fotballkamp noensinne , om Nessegutten 
som tok hjem gull i både håndball og 
fotball og mye, mye mer.

Alle håndballkampene foregikk i Haukelandshallen.

OKTOBER 2010  – 3  



Idrettsglede

Stor aktivitet på Nymarksbanen.

Lørdag var det bankett og show i Grieghallen.
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