
Nasjonal idrettstopp ut mot idretten i sør: – Det
mangler kultur for å sprenge grenser

Espen Tønnessen, utholdenhetsansvarlig i Olympiatoppen sentralt, er
slett ikke overrasket over manko på OL-kandidater i hjembyen
Kristiansand.
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KRISTIANSAND: Denne uka var han på Olympiatoppen Sør
(OLTS) for å kvalitetssikre det nye testutstyret på Spicheren, som han
nå mener holder nasjonal toppklasse. Men når det gjelder nivået på
prestasjonskulturen, er han slett ikke like imponert. Og han tror han
vet svaret:

– Vi ser at det er en veldig forskjell på mentaliteten her kontra andre
plasser i landet. Jeg merker det så tydelig. Det mangler kultur for å
sprenge grenser når det gjelder trening og utvikling, sier Tønnessen,
selv oppvokst på Tinnheia.

Øystein Sylta i OLTS har tidligere kritisert sørlendinger for å mangle
toppidrettskultur.

Savner toppidrettsmentalitet

Det er rundt 20 år siden Tønnessen flyttet til Oslo, og siden 2009 har
han vært fagansvarlig for utholdenhet på toppidrettsfabrikken på
Songsvann. Gjennom sine utallige møter med toppidretten i Norge og
utlandet, har han generelt sett opplevd en stor kontrast til hva han
opplever i byen han vokste opp i.

  

ANNONSE
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– For å nå opp i verdenseliten kreves det vanvittig mye. Andre steder
i Norge er de stadig på leting etter hva som kan gjøre dem bedre,
både når det gjelder trening og livsstil. Utøvere og trenere vender en
hver stein for å se på hva som kan skape prestasjonsutvikling,
uavhengig av hvor mye tid som kreves. Satt på spissen er det nesten
motsatt i Kristiansand. Hvor lite kan vi gjøre, men allikevel nå opp
på. Dette handler om en manglende aksept for å være banebrytende,
slik det er kultur for mange andre steder i Norge, ikke minst i
Trondheim hvor de er fantastiske på det, sier 47-åringen, som var
friidrettstrener i KIF inntil han flyttet til Oslo.

Espen Tønnessen var denne uka i Kristiansand for å godkjenne nytt testutstyr til Olympiatoppen Sør. I bakgrunnen
er Øyvind Heiberg Sundby og Øystein Sylta.
 ÅGE HARALD DRANGSHOLT

Slår tilbake mot Olympiatoppen Sør: - De er hjertelig velkommen til å hjelpe
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Langt mellom OL-utøvere

I forrige uke presenterte Fædrelandsvennen fem kandidater til
vinter-OL i Sør-Korea fra Sørlandet. Felles for dem alle, er at de
kommer fra Aust-Agder. Etter at Solveig Pedersen deltok i
Albertville-OL i 1992, er den tilflyttede skiskytteren Gro Marit Istad
Kristiansen, opprinnelig fra Voss, eneste «kristiansander» som har
deltatt i vinterlekene. Og i sommer-OL i fjor var Katrine Lunde alene
om å representere Sørlandets hovedstad.

oss

TilWytteren Gro Marit Istad Kristiansen, som deltok i vinter-OL i 2006 og 2010, er det nærmeste Kristiansand har hatt
en vinterolympier siden Solveig Pedersen vant OL-sølv i stafett i 1992.
 JUNGE, HEIKO / SCANPIX
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– Jeg kjenner friidretten best, men jeg har snakket med trenere,
ledere og utøvere fra mange andre idretter, og det jeg hører oser ikke
av en ikke kultur som er grensesprengende, og internasjonal i sitt
tankesett. Slike miljøer som bare skal vinne uansett, og som gjør alt
de kan for å oppnå det.

Utfordrer trenere og ledere

Tønnessen etterlyser trenere og ledere som våger å vise hvor skapet
skal stå.

– Vi må tørre å si det, og utfordre på det, hvis ikke blir det aldri
verdensklasse. Ta Petter Løvberg, landslagstrener i svømming. Når
han stadig pirker på utøverne sine, er det ikke for å være stygg, men
for å holde dem på tå-hev. Det er det som må til. Der trener utøverne
1300–1400 timer i året. Selv om jeg vet at svømmerne her i byen
trener godt, har også de et godt stykke igjen til verdenseliten. Flere av
svømmetrenerne vet hva som skal til, men jeg vet ikke alltid om
lederne, utøverne og foreldrene vet det, eller ønsker å gjør det som
kreves, sier Espen Tønnessen.

– Kulturen er nok litt for snill

ANNONSE

16 år med sørlendinger i EM, VM og OL. Men i år ser det mørkt ut.

Den minste OL-troppen fra Sørlandet på 48 år: - Statistikken er trist lesning
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Sammen med sin søster Katrine Lunde, klarte Kristine Lunde-
Borgersen å skaffe seg en topp internasjonal karriere på
håndballbanen. I dag savner hun en generell tøffere innstilling til
toppidretten blant ungdom.

– Min oppfatning er at ungdom generelt har vanskelig for å forstå
hva toppidrett innebærer, og hvor mye man må ofre for å virkelig nå
opp. Toppidrett er knalltøft. Kulturen her er nok litt for snill
sammenlignet med mange andre steder, sier Lunde-Borgersen.

– Er det kultur for å drive fram nye verdenstopper på
Kristiansand Katedralskole Gimle, hvor du er

Søstrene Katrine Lunde og Kristine Lunde-Borgersen er eksempler på to Kristiansand-jenter som har nådd opp i
verdenstoppen.
 BJELLAND, KJARTAN
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håndballærer?

– De kullene vi har på håndball nå, og det vi hadde i fjor, er de beste i
min tid. Men selv tenker jeg at de er ungdommer, og da skal de også
få lov til å leve, og ikke bare jage og jage.

– Er dét forenlig med å få en topp internasjonal karriere?

– Ja. Hvis man setter seg et mål, lager en plan ut fra det og er til
stede når det kreves, så er det mulig. Livet skal også leves, og ungdom
i dag har allerede nok av krav hengende over seg, sier Vipers-
spilleren som har vunnet både EM, VM, OL og Champions League.

– Nøkkelen ligger i skolerte trenere

Øystein Sylta, utholdenhetsansvarlig i OLTS, har i Fædrelandsvennen
tidligere kritisert idretten på Sørlandet for å mangle
toppidrettskultur, og sier følgende nå:

– Det jeg savner er en kultur der det er aksept for å satse på noen få
utvalgte slik at de gjennom tilførsel av ekstra ressurser gis
muligheten til å nå så langt de kan. Det er ikke mange klubber som
klarer det fordi det tenkes for bredt, og de mangler kompetanse, sier
Sylta.

15-åring vil bli best i Europa, men eksperter mener han drar satsingen for langt
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Solveig Pedersen, daglig leder i OLTS, hadde ikke anledning til å
svare på spørsmål fra Fædrelandsvennen, men skriver følgende i en
sms:

– Det er viktig å ikke skjære alle miljøer over én kam. Noen miljøer
har et tydelig toppidrettsfokus, med erfarne og skolerte trenere som
vet hva som kreves for å nå toppen. Kontinuitet med slike
trenere/ledere i et idrettsmiljø vil på sikt være med å øke
toppidrettskulturen i det aktuelle miljøet. Andre miljøer har absolutt
mye å gå på. Det er dog et legitimt valg å være et miljø der bredde er
hovedmålet, dersom klubben står samlet om dette, skriver Pedersen -
og legger til at OLTS nylig har startet en trenerutviklings-program for

Solveig Pedersen er daglig leder i Olympiatoppen Sør.
 JACOB BUCHARD
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åtte av landsdelens trenere.

– Jeg er overbevist om at dyktige, kunnskapsrike og kloke trenere er
en hovednøkkel til å lykkes med å løfte frem unge talenter til å nå sitt
potensiale, skriver hun.

– Toppene våre er resultat av tilfeldigheter

Geir Thorstensen er daglig leder i Kristiansand Idrettsråd, og har
vært svømmetrener i snart en mannsalder.

Forsker: Denne treningen er mer effektiv enn 4x4-intervaller

Geir Thorstensen er daglig leder i Kristiansand Idrettsråd, og svømmetrener i Vågsbygd SLK.
 TORSTEIN ØEN
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– Generelt føler jeg at her på Sørlandet er tankegangen at vi kan nå
like langt som de andre ved å yte litt mindre. Hvis vi skal ha de beste
utøverne i Norge –og verden, krever det en holdningsendring. Hittil
føler jeg at det er mer tilfeldigheter som har gjort at vi har fått fram
noen gode utøvere, sier Thorstensen.

– Hvem kan gjøre noe med dette?

– Olympiatoppen Sør har slettes ingen skyld, men de har en viktig
oppgave i å heve treningskulturen ytterligere. Men hovedansvaret må
de ulike miljøene ta selv, og så må OLTS støtte opp der hvor det er en
kime til toppidrettskultur, sier Thorstensen.

Hilde Nævestad er mentaltrener og coach, og jobber på toppidrett på
Akademiet.

– Jeg opplever også at vi mangler en kultur og preferanser for å
sprenge grenser. Måten vi kommuniserer på og vår væremåte er ofte
veldig politisk korrekt, og du skal helst ikke skille seg ut fra mengden.
Når noen stikker hodet fram og prøver å revolusjonere er, det det ofte
vanskelig å stå i dette fordi flertallet ønsker å forbli i det som var. En
slik mentalitet er ikke samstemt med ønske om utvikling og topp
prestasjoner, sier Nævestad.

Mange har lest disse sakene:

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 10 av 24



  

  

Klikk for relaterte artikler Klikk + for å følge temaene

Skiforbundet reagerer: – Vi skal ta opp

med Northug måten han omtaler

lagkamerater

Her tar Magnus (29) åtte pull ups med én

finger

Johaug innrømmer personlig ansvar. –

Dette burde vært sagt mye tidligere

Sprekpodden: Maten som hindrer deg i å

gå ned i vekt

ANNONSE

Håndball Kristiansand Katedralskole Gimle Kristine Lunde-Borgersen

Olympiatoppen Sør Toppidrett Vipers Kristiansand

Øystein Sylta

  

  



https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 11 av 24



  

Nye artikler i dag

0 kommentarer

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær
vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Thore Gudbrandsen!

  

Fire mistet lappen i UP-kontroll
ABONNENT

ANNONSE

Roklubben har mistet
suksesstreneren: – Det er nesten
så tårene triller

ABONNENT

Se Ronaldos hilsen til Rekdal: -
Snakker dere om denne kampen
fortsatt?

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 12 av 24



ABONNENT

Aftenpodden Sport: – Håpet
Rekdal skulle bomme på
straffesparket

ABONNENT

Aftenpostens sjefredaktør om
Omkampen: Til tider har vi
angret på ideen og tenkt at vi
burde prøvd oss på noe enklere

ABONNENT

Finanstilsynet kan ikke utelukke
langvarig fall i boligprisene

ABONNENT

Dansk politi har funnet en ny arm
i Køge bukt

ABONNENT

Trump sprer videoer som
angivelig viser voldelige
muslimer

ABONNENT

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 13 av 24



TIL har satt prislapp på Lehne
Olsen

ABONNENT

Ny sponsor tvinger Rosenborg til
Ørn-samarbeid

ABONNENT

– Begrepet demenslandsby bør
ikke brukes i Stavanger
kommunes planer

ABONNENT

Sint far gjorde skadeverk på skole

Nortura ber forbrukere som har kjøpt Gilde syltelabber
kaste produktet

Flere partier mobiliserer mot
stadionkjøp: - Vikings
argumenter er tynne

ABONNENT

Frykter større utbrudd på Bali,

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 14 av 24



Frykter større utbrudd på Bali,
men flyplassen er åpnet

ABONNENT

Advarer om alvorlig
sikkerhetshull i Apple-
operativsystem

Når oljebransjen og helsevesenet
finner hverandre

ABONNENT

Fire Oilers-spillere får sjansen på
landslaget

ABONNENT

Ble beskyldt for rasisme - nå har
Deschamps anmeldt Cantona for
ærekrenkelse

ABONNENT

Politiet om Kvernaland-brannen:
– Tenåringene har gitt en
forklaring som støtter vår
mistanke

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 15 av 24



ABONNENT

Husker du kvelden da Norge tok
av? Slik skjedde miraklet i
Marseille

ABONNENT

Hvor var du da Norge slo Brasil?
Fortell din historie!

ABONNENT

Aftenposten arrangerer omkamp:
Ronaldo & co.  til Oslo for å ta
revansj.

ABONNENT

Bergensfriidretten i sorg - Paavo
Moilanen er død

ABONNENT

8 av 10 studenter får lån gjort om
til stipend

ABONNENT

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 16 av 24



Strendene kan få fast søppelbil
ABONNENT

Tips Trafikksentralen

Petter Northug kalles inn til
Instagram-møte: - Ikke mål om å
bli enige

ABONNENT

Eksperten svarer: Må jeg leke med
barnet mitt?

Mowinckels lagvenninne mister
OL etter kneskade

ABONNENT

Advarer mot brannfarene i
desember 

ABONNENT

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 17 av 24



ABONNENT

Bekreftet: Pardew tar over West
Brom

ABONNENT

BKT klar for returkamp i e-cupen:
– Vi vil ryste dem

ABONNENT

Amundsen vil hindre at
russeregel rammer festivaler

ABONNENT

Torhilds tøffe møte med kvinnen
som skulle helbrede datteren

ABONNENT

Ni vaner som gjør at du kan miste
respekten på jobb

ABONNENT

Brann om Skålevik: – Vi har ikke
hørt noe fra Start

https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Nasjonal-i…sor--Det-mangler-kultur-for-a-sprenge-grenser-245788b.html 29.11.2017, 14G49
Side 18 av 24



hørt noe fra Start
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