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Hallvar Thoresen frykter for fremtiden til Skeid. Nå ber han
klubbens styre ikke sparke flere spillere.
SONDRE MIKAL KNUTSEN
- De unge spillerne er fremtiden til klubben. Det er der vi kan jobbe oss tilbake igjen. Mister vi
talentene, har vi ingenting igjen, sier Thoresen til Aftenposten Aften.
I kveld har ledelsen i klubben innkalt Skeid-treneren og spillerne til et møte. Da kan nye få beskjed
om å gå.
Klubben har jobbet på spreng den siste uken med å få inn nærmere fem millioner kroner for å sikre
den videre driften.
I forrige uke uttalte leder Kjetil Hillestad at han ikke kunne garantere at flere kan bli ofret. Fra før har
Jørgen Tengesdal (gikk til Lyn), Patrick Holtet og Børge Hernes blitt sagt opp.
Vanskelig jobb
- Denne saken har vært et slit. Det å gå inn og påvirke folks liv er ingen takknemlig oppgave. Også
spillerne har økonomiske forpliktelser å forholde seg til. De har lagt opp livet etter fotballen, og derfor
blir denne saken ekstra vanskelig. Vi ønsker først og fremst å finne løsninger som ikke berører de
involverte, sier Hillestad.
Han ønsker ikke å gå inn på hvem som har skylden for den situasjonen Skeid har havnet i.
- Det har ikke vært noe tema. Det viktigste er å få på plass løsninger som kan opprettholde Skeids
ambisjoner.
Klubben skal fortsatt være en aktør i våre to øverste divisjoner. Det forrige styret valgte å trekke seg.
Det mener jeg var fornuftig i forhold til den prosessen vi er i gang med. Til høsten skal vi ha fått en ny
organisasjon på plass, sier han.
Ny stilling
Hallvar Thoresens rolle er et tema styret i klubben fortsatt er nødt til å ta stilling til. For to uker siden ga
treneren beskjed om at han ville jobbe gratis for klubben. I går hadde han forandret mening.
- Jeg kan fortsette som trener dersom klubben finner meg en annen inntektsbringende jobb. Også jeg
er avhengig av en inntekt. Jeg ønsker å fortsette den jobben jeg har startet, sier Thoresen, som selv
lanserte for styret et forslag til løsning. Svaret får han sannsynligvis i kveld.
- Har du vært med på denne prosessen i Skeid?
- Nei, men jeg vil selv ta initiativ etter møtet. Det er et krav fra min side. Målet er å opprettholde den
sportslige satsingen. Må vi kutte, vet nok jeg best hvordan vi skal klare det, sier han.
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