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– Det kjekkeste 
vi har gjort i gymmen
– Jeg tenker dette er noe 
man kunne gjort oftere, 
sier Celine (12) fra 7B.
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– Dette er jo sånt man bare drøm-
mer om, sier rektor ved Li skole, 
Henning Ettrup.

Han er storfornøyd med å ha fått 
til et samarbeid med de to lokale 
norgesmestrene i badminton, 
Vera B. Ellingsen og Sofia Macsali. 
Sammen lærer de bort tips og triks 
til elever på mellomtrinnet.

Et godt opplegg
Ettrup forteller at de to jentene 
plutselig sto utenfor skolen en dag.

– De fortalte at de var landslags-
spillere i badminton, og at de 
ønsket å få introdusere badminton 
for elevene og samtidig reklamere 
litt for klubben sin.

Rektoren syntes det var en frem-
ragende idé.

– De hadde en god plan for gjen-
nomføring og smittevern, sier 
rektoren, som er veldig takknemlig 
for at Ellingsen og Macsali valgte å 
banke på døren til nettopp denne 
skolen.

– Jeg visste ikke at vi hadde to 
badmintonspillere på så høyt nivå 
i Åsane, sier Ettrup.

Han legger til at elevene har 
respondert veldig bra på opplegget.

– Nå håper jeg at flere av dem har 
lyst til å starte med badminton på 
fritiden.

Vil fremheve badminton
Når vi møter Vera B. Ellingsen, skal 
hun undervise alene. Sofia Macsali 
er ikke med i dag.

– Dette er et prosjekt som forbun-
det og Bergen badminton klubb 
har startet, forteller Ellingsen. 

Hun påpeker at badminton ikke er 
en særlig stor idrett i Norge, men 
at hun ønsker å vise frem sporten 
til flest mulig.

– Jeg og Sofia meldte oss til å besøke 
skoler og undervise. Vi er en god 
duo, og bestevenninner, smiler 
Ellingsen.

Hun synes det har vært veldig kjekt 
å bli kjent med så mange barn på 
ulike skoler.

– Målet vårt er å få promotert oss 
litt. Vi ser at flere fra klassene vi 
har besøkt, dukker opp på trening 
i klubben, sier hun fornøyd.

Ellingsen er ellers veldig glad for at 
så mange ser glede i sporten, og at 
prosjektet går så bra som det gjør. 

– Det er kjekt å få folk til å forstå at 
badminton er en sport som mange 
driver med, og det er en glede å 
få lære bort til andre, smiler hun.

– Veldig kjekt
Vi møter Nichlas Tveiten Svoren 
fra 7A og Celine Isabelle Dahle fra 
7B. De to tolvåringene er fornøyde 
over å ha fått spille badminton i 
gymmen en liten periode.

– Jeg har spilt før, men ikke på 
skolen, sier Celine.

Nichlas forteller at han spiller litt 
badminton på fritiden.

– Men jeg har ikke drevet så veldig 
mye med det, sier han.

– Hva synes dere om disse timene, 
da?

– Det har vært veldig kjekt, og vi 
har lært mange triks, forteller 
Nichlas, som er imponert over de 
to instruktørene.

– De er tålmodige med oss, sier 
han.

– Ja, jeg synes de er flinke til å 
forklare og sånt, sier Celine.

Hun kommer med noen eksempler.

– Vi har lært hvordan vi kan serve 
eller skyte, for eksempel, og hvor-
dan vi får hønen opp fra gulvet, 
sier hun.

Nichlas påpeker at det er mye nytt 
å lære, selv om man har spilt før. 
Han sammenligner badminton 
med volleyball.

– Det er mye likt, men i badminton 
har man racket, konstaterer han.

– Dette er det kjekkeste vi har gjort 
i gymtimen, mener Celine.

De to syvendeklassingene har blitt 
motiverte til å spille mer.

– Jeg tenker det er noe man kunne 
gjort oftere, sier Celine.

– Jeg håper badminton vil bli brukt 
mer i gymmen, sier Nichlas.

FØRSTE GANG:– Jeg har spilt før, men ikke på skolen, sier Celine.

HÅPER PÅ MER:– Jeg håper badminton vil bli brukt mer i gymmen, sier Nichlas. HAR LÆRT MYE NYTT: – Vi har lært hvordan vi kan serve eller skyte, sier Celine.


