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FRONTPAGE / Nå kan du gjøre dette i Fosen

Søndag åpner Fosens første permanente laser tag-arena. Foto: Skjalg Ledang

Nå kan du gjøre dette i Fosen
- Når ungdommer som vanligvis ikke rører seg kommer hit, så løper de
som fy!

Anbefal

Del 31 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Søndag åpner Arild Instebø dørene til et nytt permanent fritidstilbud på
Brekstad. Laser tag har de siste årene blitt en populær aktivitet over store
deler av verden, nå synes Instebø det er på tide at også fosningene �år dette
tilbudet.

- Har gledet meg
- Jeg har gledet meg til å �å til dette på Brekstad. Fram til nå er det stort sett
bare større byer som har egne arenaer for laser tag, jeg vet i alle fall ikke om
andre småbyer på størrelse med Brekstad som har dette, sier Instebø.
Han legger ikke skjul på at det har kostet en del å gå til innkjøp av alt som
trengs, men har håp om at aktiviteten skal slå an også i Fosen. I et lokale som
i sin tid var en del av yrkesskolen på Brekstad er arenaen der små og store
uten fare for liv og helse kan jakte på hverandre med ufarlig laserstråle som
våpen.

Aktivt spill
- Når ungdommer som vanligvis ikke rører seg stort kommer hit, så løper de
som fy, forteller Instebø til Fosna-Folket. Han mener laser tag må være et
utmerket alternativ framfor å sitte dønn stille i en sofa og spille på en
skjerm.

ufarlig laservåpen, også kalt markør. Med denne skal de forsøke å treﬀe
motstanderen eller motstanderne, for på den måten å score poeng. I de aller
ﬂeste tilfeller så er det to lag som kjemper mot hverandre inne i den
labyrintlignende arenaen.

For alle aldre
- Dette er et lagspill, der deltakerne må tenke som lag for å lykkes. Det passer
også like godt for jenter som for gutter. Spillet er veldig visuelt, med farger,
lys og lyd, forklarer Instebø.
Selv om det er den yngre garde som dominerer på laser tag-banene rundt
om, så har Instebø sett at også godt voksne blir fenget når de forsøker seg
som deltakere i spillet.
- Vanligvis sindige voksne blir også ivrige når de forsøker seg, laser tag er
akkurat like artig for de over 60 som for yngre. Jeg har også hatt med
deltakere som sitter i rullestol, som har satt pris på dette, forklarer Arild
Instebø.

Positive sider
Før han nå tilbyr laser tag som et permanent tilbud på Brekstad har
ørlendingen Instebø, som driver partyz.no og Arrangementsspesialisten AS,
besøkt mange steder med en mobil utgave av laser tag. Under Ørland
Sparebank Cup på Brekstad i august var laser tag også en av aktivitene for
cup-deltakerne, og i løpet av cup-helga registrerte Instebø at det hadde vært
1100 spillere i aktivitet. Instebø er også engasjert i et laser tag-prosjekt i
Fredrikstad, der man har erfart at laser tag er en aktivitet som har vist seg å
være et positivt tilbud for ungdom som av ulike årsaker har en vanskelig
livssituasjon.
Men først handler det nå om åpningen av laser tag i kystbyen Brekstad.
- Jeg satser på to faste åpningsdager i uka, søndager og onsdager. Men om
det noen som ønsker å bruke anlegget til teambygging, bursdager,
utdrikningslag eller annet, så åpner jeg når det er ønsker om det, sier
Instebø.
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- Trenger ikke dra til
Venezia for å padle i
kanaler
Fosen kajakk-klubb har testet
padleforholdene ved det nye Rusasetvatnet
som sakte men sikkert fylles opp av vann.
LES MER

Én kjørte for fort
Politiet kontrollerte torsdag kveld farten og
kjøreadferden til bilistene i Bjugn. LES MER
Headvisor AS

Kort fortalt så er laser tag et strategisk spill, der deltagerne er rustet med et

Kritisk til bygging av ny
hall:

Trondheim
Frist 15.11

Digitale
forretningsutvikle

- Ikke økonomisk
forsvarlig å bygge nå
Denne uka ble rådmannens budsjett for
2017 lagt frem, og Ørland Arbeiderparti er
Melhus
kritiske til de planlagte nedskjæringene. Frist 16.11
Medarbeidere
Byggingen av Ørland Arena må utsettes, slik
at kommunens budsjett ikke belastes før
tidligst i 2019, mener partiet. LES MER

Ønsker å kjøpe
bygget etter Joker
Lørdag var det slutt.
Matbutikken Joker på Kuben kjøpesenter i
Rissa stengte dørene for siste gang. LES MER

