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Tekst: Lage Sofienlund
I Konnerud IL ønsker vi å være
sammen om noe. Nettopp dette «noe»
gir oss realistiske muligheter. Det vil
aldri være realistisk å samle et helt
fleridrettslag om alt. Vi vil aldri i
Konnerud IL kunne si at vi skal være
sammen om alt. Til det vil det være
for mange sprikende interesser, behov
og ønsker. Disse interessene, behovene
og ønskene vil variere med de frivillige
som til enhver tid driver idrettslaget
vårt framover.
Det vi derimot kan, det er å bestemme
oss for noe og samles om. Noe som hele
klubben slutter opp om og løfter fram som
viktig. I 2015 har Konnerud IL gått inn for
å samles om at vi skal jobbe for å være det
kunnskapsrike, inkluderende og levende
idrettslaget. Konnerud IL skal kjennetegnes
av kunnskapsrike, inkluderende og levende
trenere, utøvere og foreldre. I alle idrettslagets
særgrupper skal det jobbes for å skape
kunnskapsrike, inkluderende og levende
miljøer. I disse miljøene tror vi på at det skal
være plass til alle. At det skal være muligheter
for å utvikle seg. At man vil kjenne på
menneskelig og idrettslig vekst og framgang.
I 2016 vil Konnerud IL gjøre to hovedgrep
for å bedre miljøbygging og samarbeid innad i
klubben. Det første grepet vil være klubbintern
trenerutdanning. Alle Konnerudtrenere,
uansett nivå og særgrupper, skal i 2016
gjennom et klubbinternt kveldskurs som
gjennomføres over 3 timer. Dette kurset tar
opp de tingene vi skal være sammen om i KIL.
Her skal vi se på klubbens verdier, hva som
ligger i å være en god Konnerudtrener, hva
som kjennetegner det gode Konnerudmiljøet,

Sammen om noe!

og hva KIL sier om aktiviteten som skjer i
allidretten, barneidretten og ungdomsidretten.
Det andre grepet vil være årgangsmøter i
Konnerud IL. To ganger i løpet av 2016
vil alle trenere og oppmenn kalles inn på
årgangsmøte. Her vil da idrettslagets sportslige
leder møte trenere og oppmenn fra alle
særgruppene for å komme fram til de best
mulig løsningene for årgangen. Hvordan
legger vi opp til at man kan drive flere idretter?
Hvilke utfordringer og muligheter finnes når
det kommer til samarbeid mellom idrettene på
samme årgang? Hva kan vi gjøre på årgangen
for å sørge for at flest mulig fortsetter med
idrett? Gjennom god kommunikasjon vil disse
årgangsmøtene kunne bidra til at hver årgang
samles om å gi barna og ungdommene som er
involvert en best mulig idrettshverdag.
Gjennom god kommunikasjon i årgangsmøter
og en felles klubbintern trenerutdanning av
Konnerudtrenere, så har jeg klokketro på at vi
vil øke sjansen for å skape de kunnskapsrike,
inkluderende og levende idrettsmiljøene. Får vi
dette opp å gå i 2016, da har vi klart og samles
om noe viktig, og vi kan med stolthet si:

Sammen om noe! Om KIL.
Ønsker dere alle ei strålende og
bevegelsesrik jul!
Idrettsgledelig hilsen
Lage Sofienlund,
redaktør Konnerud Sport

Styreleder
kommenterer
Tekst: Geirr Kihle
La meg først gi ros til alle store og små
for en strålende sommersesong. Det heter
jo ”ingen nevnt ingen glemt”, men jeg
må allikevel nevne noen. To NM-titler
til Jørgen Anmarkrud i M15 og Tiril
Liverud Knudsen i kvinner junior viser at
sykkelgruppa har noe på gang!
O-gruppa har gjennom årene høstet mye laurbær, så
også i år. I Hovedløpet (uoffisielt NM) vant Jenny
Baklid klasse D14. Det som gjør mest inntrykk,
og som resulterte i en helside i forrige nummer av
Konnerud Sport, er Audun Heimdal, 18år gammel
er han allerede grossist i NM titler! Vi gleder oss til
fortsettelsen!!
I midten av november hadde jeg gleden av å
oppleve håndball på høyt plan. Gutter 18 årslaget til
Konnerud spilte kamper i den nasjonale Lerøyserien
hjemme i Konnerudhallen. Fem av seks mulige
poeng og storspill varmet. Mange av ”menigheten”
så på kampene, men allikevel, vi er så mange flere.
Mitt budskap er: Sammen om noe! Konnerud IL er
et stort idrettslag, men vi må bli flinkere å sin VI og
ikke dere og oss. Våre FB-sider skulle vært ”sprengt”
når noe positivt skjer i KIL, og det gjør det hele
tiden!
Konnerud IL ønsker fornyelse, nytenkning, slippe
de unge enda mer med. Kanskje ungdommen i
større grad skal forme KIL i fremtiden? Vi har
nå en ung administrasjon og målet må være at
ungdommen også skal styre aktiviteten i større grad.
Hvordan skal vi klare det? Hovedstyret har fått på
bordet en ide om ”Ungdommens sportslige utvalg”.
Vi har bedt om at ideen tas med ut i gruppene
for dette tror vi på! I tillegg ønsker man seg en
”ungdomsgruppe”, på tvers av gruppene/idrettene
som kan fremme ideer tilbake til gruppene og ikke
minst til Hovedstyret. KIL var en foregangsklubb
for 60 år siden med egen ungdomsgruppe med plass
i Hovedstytet. Jeg og flere med meg er rekruttert

derfra, men vi kan vel ikke i dag påberope oss å være
ungdomsrepresentanter!
Så noe helt annet. Skigruppa har fått bygget et
helt nytt snøproduksjonsanlegg til ca.3,5 millioner
kroner uten kommunal støtte og uten banklån. KIL
må takke banker, firmaer og privatpersoner for at
dette prosjektet har vært mulig, tusen takk!
Ny kunstgress/kunstis er under bygging. Vi fikk
ikke is i år, men gjennom vinteren skal kunstgresset
”spire” slik at banen er klar til fotballsesongen
1.april, og det er ingen aprilsnarr! Neste høst
er kunstisen på plass og en ny æra for bandy på
Konnerud starter!
Ny hall, hva skjer? Noen sier vel ingenting. Jeg kan
fortelle at Drammen kommune i disse dager setter
ned en gruppe som har til oppgave å utarbeide et
forslag til sentrumsregulering på Konnerud. Vi
har i den anledning utarbeidet et forslag for hele
Konnerud Idrettspark som vi ønsker innarbeidet
i planen. Dette ser Drammen Kommune svært
positivt på. Vi tror ting vil skje! Samtidig har vi
et stort ønske: Vil noen være med å dra lasset?
Til nå er det to pensjonister som har jobbet med
prosjektet. Vi gi oss ikke, men noen flere kvikke
hoder trengs! Da er vi plutselig flere som er sammen
om noe!

Sammen om ny større, mye større,
Konnerudhall!
Sportslig hilsen
Geirr Kihle
Styreleder, Konnerud IL

Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?
500.000!
Konnerud IL mottok 500 000 kroner av Gjensidigestiftelsen
i starten av desember. Disse pengene har vi fått på grunn av
det flotte arbeidet som gjøres med «Av ungdom, for ungdomprosjektet» i bydelen. Nå skal det videreutvikles!

Vaffel’n!
Stikk innom Vaffel’n på
onsdager klokka 1100 på
klubbhuset!

KIL-festen!
Meld deg på KIL-festen! Sjekk
baksiden på Konnerud Sport for
mer informasjon.
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Klubbinternt trenerkurs
Visste du at Konnerud IL drar i gang
klubbinternt trenerkurs for alle Konnerudtrenere?
Les mer i lederen i denne utgaven av klubbavisa.

Åpen Hall
Visste du at Åpen Hall har hatt mellom 30 og
80 besøkende ungdommer flere lørdager denne
høsten? Vi fortsetter utover vinteren. Søk opp Åpen
Hall – Konnerudhallen på facebook, så får du med
deg informasjonen du også.

Gratulerer!
Petter Dale (26) blei kåra til
Årets A-lagsspiller i fotballgruppa
i 2015-sesongen. Vi gratulerer!

Klubbhus
I løpet av høsten har det blitt arrangert
flere åpne klubbhus. Vi har hatt besøk av
Tord Asle Gjerdalen en av kveldene og
hatt fotballkveld med PL-kamp en annen
av kveldene. Forslag til innhold på åpent
klubbhus? Ta kontakt.

Årgangsmøter
Ser du et behov for mer samarbeid på tvers av
idrettsgrupper og miljøer på samme årgang? I
2016 organiserer Konnerud IL årgangsmøter for
alle årganger. Les mer i lederen i denne utgaven av
klubbavisa.

Konnerud IL vant!

Seniorfotball

Konnerud IL vant 10 000
kroner i stemmekonkurransen
«Klubben i mitt hjerte» som
hvert år foregår på nettet. Vi
endte på en 4.plass av totalt
4600 klubber som deltok i
konkurransen. Vi takker alle
som stemte for engasjementet
og er stolte av at vi klarte å
mobilisere så godt som vi
gjorde.

I 2016-sesongen er det over 70 spillere som har signert seg opp til
å spille seniorfotball i Konnerud IL. Fotballgruppa stiller med fire
seniorlag. A, B og C-lag, i tillegg til Oldboyslaget. Imponerende antall
og engasjement!

Gratulerer!
Stian Hansen Sterkeby (19) fra Konnerud er
kaptein for eliteserielaget Drammen bandy.
I starten av desember blei han tatt ut på
seniorlandslagssamling. Hele idrettslaget gratulerer!

Fotballgruppa
Fotballgruppas A-lag vant i år Fair playprisen til Buskerud fotballkrets. Gode
holdninger og godt forbildebidrag inn i egen
klubb var deler av kriteriene. Vi gratulerer
gutta med pengepremien på 5000 kroner!

Husk å sende
grasrotandelen til Konnerud
Vi veit det er mange tippeglade mennesker på
Konnerud. Vi oppfordrer derfor alle til å sende
grasrotandelen til Konnerud IL. Dette er ei fantastisk
ordning der idrettslaget potensielt kan tjene etterlengta
kroner.

Nyttårsarrangement på sletta
Vi samles på Sletta for moro med skøyter på isen – kl. 16:00 – 17:00 på nyttårsaften. Det blir Pingvin-stafett, curling
med strykejern og skudd på mål, og vi
avslutter med fakler på isen – og om vi
er heldige kommer Bandy-Nissen i år
også. Velkommen!
Sammen om noe!
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Historietimen
Tekst: Per Runar Thoresen

Det første klubbhuset

Allerede i 1929 (Kil stiftet 1927) fikk daværende formann i oppdrag å sondere mulighetene for at laget
skulle få seg en «egen bane» som det het. Det var i første rekke fotball og friidrett som hadde behov for egen
bane.
På bildet ser vi KIL’s første klubbhus på sletta ferdig i
1947 og med et lite tilbygg i 1952.

Man søkte like etterpå på nytt og forklarte hvordan
diverse materialer hadde tilkommet laget uten at man
trang å kjøpe nytt. Dermed ble søknaden innvilget.
Dagens generasjon stusser nok når dette kaltes klubbhus. Det ble brukt til enkle møter og som hjemme og
gjestegarderobe under fotballkamper. Senere for oppbevaring av utstyr til friidrett, fotball og ski.
Første byggetrinn i nåværende klubbhus kom i 1957 og
har senere vært påbygget mange ganger.

Første søknaden i 1947 ble avvist av
Fylkesforsyningsnemda på grunn av vanskelig materialsituasjon etter krigen.

Bilde: Konnerud Idrettslags første klubbhus.

Bilde: Allerede på 60-tallet gikk de første nummerne av Konnerud Sport i trykken. På et tidspunkt blei faktisk klubbavisa kåra til Norges beste klubbavis.
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På bildet ser vi toppledelsen i Idrettslaget som hadde
møte foran klubbhuset.

Amundsen, Berntsen, Wisting og Nilsen har alle fartstid som formenn i KIL og Rustand som sekretær.

Fra V: Axel M. Amundsen, Olaf Rustand, Arne
Berntsen, Harald Wisting, Olaf Nilsen.

Amundsen, Wisting og Nilsen er i tillegg æresmedlemmer.

Bilde: Fotballgruppas A-lag i 1966-sesongen var av det gullkanta slaget.

Sammen om noe!
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World Cup
Bli med på folkefesten 3.februar!
Tekst: Ole Kristian Bøen		

Foto: Åsne Bilstad
Det var mange som ristet på hodet når noen
optimistiske drammensere ville arrangere
skisprint på 6 ukers varsel, men sammen fikk
vi det til. Nå er vi klare igjen.
Denne vinteren arrangeres skisprinten for 14. gang,
inklusiv rennene som ble arrangert på Konnerud
i forkant av VM 2011. I år arrangeres skisprinten
allerede 3. februar. Grunnen til dette er at worldcuprennene i Holmenkollen flyttes frem, da det skal
arrangeres VM i skiskyting i Oslo.

Bilde: Velkommen på skisprint i februar. Nok en folkefest i Drammen sentrum.

Stilling ledig!
Skisprinten søker en frivillig
som kan ta på seg rollen som
innkjøpskoordinator.
Rollen innebefatter bestilling av
rekvisita, lager og
forsendelse ned til byen.
Noe for deg? Ta kontakt med Arne
Madsen på tlf. 900 22 792

Planleggingen av årets renn har vært i gang lenge og
mye spennende er på gang. Tidligere i høst kunne
vi presentere nyheten om at Sparebank1 BV og
EiendomsMegler1 går inn som hovedsponsor de tre
neste årene. Dette er svært viktig for å bidra til å sikre
skisprintens økonomiske fundament.
Vi gjentar suksessen med torgisen som start arena. Det
gjør at vi får en mer kompakt arena og at vi får enda
mer trøkk rundt hele løypa.
Årets barneskirenn arrangeres tirsdag 2. Februar,
mens selve rennet kommer dagen etter. Prologen
starter klokken 12:00 og finalene 14:30. På det nye
publikumsområdet «Kirkebakken» satser vi på masse
folk, totalt 2000-3000 tilskuere. Nytt av året er at det
blir satt opp forskjellige salgsboder og toaletter der.
Skisprinten er basert på frivillighet og vi her helt
avhengig av din innsats for at vi skal skape folkefest
enda en gang. Vi håper derfor at Konnerud-folket
melder seg tidlig til dugnad i år.
Sammen om noe. Om skisprinten i Drammen!
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Nyttårsarrangement på
sletta!

Bandyskolen

Vi samles på Sletta for moro med
skøyter på isen – kl. 16:00 – 17:00
Det blir Pingvin-stafett, curling med
strykejern og skudd på mål, og vi
avslutter med fakler på isen – og om
vi er heldige kommer Bandy-Nissen i
år også.

Tekst: Trond Pape
Med bandysesongens første halvdel vel i havn,
er det kun Julen som skiller oss fra vinterens
vakreste eventyr på Konnerud.
Lørdag 9. Januar er det igjen klart for bandyskole
på Sletta! Tiden på bandyskolen handler for mange
av barna om å ta sine første skøyteskjær, til å
slippe taket «i pingvinen» og å gå for egen maskin.
Mestringsfølelsen dette gir er ubetalelig. Et fantastisk
skue, når 130-140 barn suser over isen.
6 lørdager i januar og februar fylles Sletta med spente
jenter og gutter. Alle ikledd like bandyskoledrakter.
Kanskje er det en av disse som en gang i fremtiden
spiller med flagget på brystet. Konnerud har de siste
årene, med stolthet, sendt spillere til aldersbestemte
landslag, samt at grunnstammen i byens eliteserielag
(Drammen Bandy) også er unggutter med opphav
i bandygruppa på Konnerud. Felles for dem alle, er
Konnerud IL’s bandyskole! Det var der det startet.
Bandyskolen har også «verdens» beste instruktører!
Flere med bakgrunn i Svensk og Norsk elitebandy.
Med kyndig instruksjon blir bandyskolen en lek både
for store og små.

Bilde: Du er velkommen på Sletta på Nyttårsaften.
Her ser du bilde fra fjorårets markering.

Hvem kan melde seg på? Bandyskolen er i hovedsak for
jenter og gutter født i 2010 til 2007.
Invitasjon sendes ut til alle barneskoler og barnehager
på Konnerud i god tid før Jul. Påmelding vil da skje via
deltager.no. Følg også med på bandygruppas webside
http://konnerud.no/bandy.
Vel møtt på nyåret! God Jul!
Hilsen
Bandyskoleansvarlig
Trond Pape

Bilde: Bandyskolen har vært en suksess. Vi gleder oss til ny sesong med mer skøyteglede.

Sammen om noe!
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Av ungdom, for ungdom
Hørt fra barnemunn - Opplevelser og erfaringer fra prosjektet

Tekst og bilder: Joakim Dokka Nordstad
Høsten har meldt sitt innpass og gradene har krøpet
lengre ned på gradestokken. Både 8AKTIV og 9AKTIV
fra Svensedammen ungdomsskole er meget godt i gang
med den artige aktivitetslederjobben de gjør ute på
barneskolene, Vestbygda, Hallermoen og Konnerud.
Fra oppstart til nå har så å si alle vært igjennom minst
2 ganger ute på skolene. Slik det foregår så deles
dagene på de ulike barneskolene opp i to, 8AKTIV og
9AKTIV har en halv dag hver der de leder aktivitet for
2. – 7. trinn. Klasselistene med ulike grupper sørger
for at rotasjonen og arbeidet blir fordelt på de ulike
klassene.
Aktivitetene legger blant annet og ofte vekt på evne
til samarbeid, omsorg, fair play og kunne håndtere
utfordringer. Ved å gjennomføre både tradisjonelle
(med en vri) og utradisjonelle leker/aktiviteter kan dette
være med på at flere barn vil kunne føle mestring og
gleden av å være i aktivitet, noe som også gjenspeiler
læreplanens formål.
For å undersøke om hvordan både barneskoleelevene
opplever å ha aktivitetsledere fra ungdomsskolen stilte
jeg følgende spørsmål til noen tilfeldig utvalgte elever:
Hvordan syntes du/dere det er å ha aktivitetsledere fra
Svensedammen?
Svarene jeg fikk var følgende (hørt fra barnemunn):
• «BRA! Det blir mye morsomme aktiviteter. Ikke bare
barn og sånn. Da ser de hva vi gjør» Fornøyd gutt, 4.
klasse.
• «GØY! Vi gjør ting vi aldri har gjort før. Morsomme
ting. De er med å spiller. Masse forskjellige
aktiviteter» To smilende jenter, 4. klasse.
• «KULT! De er morsomme og snille. Vi kjenner noen,
fadderne våre. Morsomme aktiviteter» Sju smilende
klassevenninner, 4. klasse.
• «De har kontroll og er bestemte. Snakker tydelig sånn
at alle følger med. Morsomt, de er større enn oss og
de fordeler lagene likt.» Tre glade elever, 5. klasse.
• «Gjør forskjellige leker. Litt kjedelig hvis det bare
10
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hadde vært samme leker. Gøy å ha dem her. De er
snille og greie. De forstyrrer oss ikke og er ikke så
veldig strenge» Fornøyd jente, 2. klasse.
• «BRA! Flinke til å lære bort. Flinke til å vise også.
Greie og morsomme, tar ansvar når noen slår seg og
passer på dem. Hjelper til og er med og det syntes vi
er gøy. Det er også fint for de kan lære de små. Også
er de snille og omtenksomme og det liker vi.» En glad
gjeng, 3. klasse.
• «Flinke til å forklare bra nok og det er bra. Positive.
De blir med og det er gøy.» Smilende jente, 7. klasse.
Det gjør meg glad å se/høre at de yngre elevene trives
og har det moro. Men det er også interessant å se
på hvordan ungdomsskoleelevene opplever å være
lederrollen som aktivitetsleder. Derfor stilte jeg følgende
spørsmål:
Hvordan opplever du/dere det å være aktivitetsleder på
barneskolen og sitter du/dere igjen med noe som dere kan
benytte dere av på andre arenaer?
• «Utfordrende! Elevene følger med og de er
nysgjerrige. Det er hyggelig å være med ut. De små
har skikkelig konkurranseinstinkt. Vi prøver å legge
vekt på fair play og at alle har det kult. Vi kan også
bruke det vi lærer her i barnehagen når vi er i praksis
der. Vi blir vel også bedre på å fremføre på skolen?!»
Fem enige og fornøyde 8. klasseelever.
• «Det varierer. Nye utfordringer og situasjoner
hele tiden. Været, aldersgruppene og
gruppesammensetningene har vi funnet ut har mye å
si. Det er veldig gøy når vi får god flyt i aktiviteten.
Gira, tydelig og interessert er viktig, da er det lettere
for oss. Det er så gøy å få med de som står stille
og se at de stadig er mer med og engasjerte. Andre
arenaer vi kan bruke det vi lærer her på fotballbanen,
håndballbanen og skolen. Vi blir bevisst på hvordan
man skal være i rollen» En meget dyktig og engasjert
gjeng fra 9. klasse.

Bilde: Full fart blant barna på Hallermoen skole.

Bilde: De dyktige aktivitetslederne fra Svensedammen forklarer Capture
the flag-leken til barna

Bilde: Capture the flag, eller Flaggleken, er en meget populær aktivitet blant barna.

Bilde: Kaosball er et spill der det spilles håndball, basket og fotball på samme bane. Masse kaos og stor
aktivitet.

Bilde: Kaosball krever litt forklaring. Her er Svensedammenselevene i
gang med å forklare leiken til barneskoleelever på Hallermoen skole.

Konnerud IL mottok 500 000 kroner av Gjensidigestiftelsen
i starten av desember. Pengene får vi til videreutvikling av
«Av ungdom, for ungdom-prosjektet som virkelig har fått
rotfeste i bydelen. Litt av pengene vil bli brukt til nytt og
kult utstyr til Åpen Hall.

Sammen om noe!
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Livet på IFO
Tekst: Ida Beate Dalene
Det har vært en spennende og morsom høst for både
barn og voksne på IFO og UFO i Konnerudhallen.
Ukene har vært preget av mye ny og morsom aktivitet,
flinke instruktører og bevegelsesglede i massevis. Vi
prøver å varierer så mye som mulig i de organiserte
aktivitetsøktene våre, slik at barna får prøvd seg på mest
mulig forskjellig. Dette i kombinasjon med å holde fast
ved aktiviteter som barna etterspør, og som de ønsker
seg mer av. Det å la barna utfolde seg fritt ser vi på som
viktig i en ellers organisert hverdag, og vi merker stor
positiv effekt av frilek- øktene vi kjører. Her får barna
selv bestemme hva slags aktivitet de ønsker å holde på
med, og det er moro å se hvor mye forskjellig lek som
oppstår i hvert eneste hjørne av hallen.
Hver mandag på IFO har vi hatt gleden av å ha
Drammen toppidrett hos oss, som alltid bringer med seg
et solid og morsomt opplegg til barna. Elevene er flinke
både sportslig og pedagogisk, og har alltid en positiv
innstilling til mandagene her hos oss. Dette gir oss en
knall start på uka. Elevene selv sier at de trives godt
her hos oss, og stilte gledelig opp på bilde da jeg spurte
om jeg kunne skryte litt av dem i neste nummer av
Konnerud sport.
Denne høsten har vært spennende på flere måter, blant
annet oppstarten av UFO i uke 40. UFO er et tilbud for
4.-7.klassinger, der vi fokuserer litt mer på trening, men
mest av alt på bevegelsesglede og mestringsopplevelser.
Denne høsten har vi blant annet prøvd oss på rulleski,
styrketrening, trappeløp og friidrett. Hver mandag og
onsdag fra kl. 1400-1600, er det UFO-tid, og barna viser
alltid upåklagelig innsats. Elias (9 år) er UFO-gutt, og
forteller at han gleder seg til hver eneste økt. «UFO er
gøy fordi det er hard trening, og fordi det både er inne og
ute. Jeg liker at jeg blir sterkere, og at jeg blir bedre i fotball.
UFO er gøy fordi alle i gruppa har det morsomt sammen»
(Elias, 9 år)

Bilde: Rå gjeng!
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Bilde: Samlingsstund er en
av de fineste øyeblikkene i
løpet av IFO-dagen.

Bilde: På IFO og UFO ønsker vi a
barna skal få prøve et stort mangfold av
aktiviteter.

Nå gleder vi oss stort til vinteren, og til nye, morsomme
aktivitetsopplevelser her på Konnerud.
har denne
Bilde: UFO-gjengen
trening og
l
ku
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.
allsidig aktivitet

Sammen om noe! Om Norges beste IFO og UFO!
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Bilde: Allsidig

og artige aktiv

iteter.

Hovedløp og
O-landsleir 2016
Tekst: Hege Mortensen
I perioden fra 5. - 10.august får
orienteringsgruppa i Konnerud IL besøk av
landets beste o-løpere i årsgruppen 14-16 år.
Vi forventer mellom 500-600.
Hovedløpet er det største nasjonale løpet for o-løpere i
disse årsgruppene, og løpet regnes derfor som uoffisielt
NM. Hovedløpet består av to konkurranser – sprint og
langdistanse.
Lørdag 6. august arrangerer vi sprint rundt Konnerud
skole med arena inne i skolegården. Sprint arrangeres i
byer og tettbygde strøk, og postene vil være godt synlig
for de som ferdes i dette området. Vi håper Konneruds
befolkning benytter denne anledningen til å se lovende
orienteringsløpere i aksjon i vårt eget gatemiljø.

ansvar. Vi har unge løypeleggere og unge ledere for
leieren. Dette skal være et arrangement for og med
ungdom i sentrum.
Konnerud IL har mange svært dyktige o-løpere i
de aktuelle aldersklassene. Dersom vi også opplever
sportslig suksess på hjemmebane ville det selvsagt vært
utrolig gøy!
Vi håper Konneruds befolkning er med oss når vi
ønsker orienteringsungdom fra hele landet velkommen
til Konnerud under mottoet – særriøst morro!

Søndag 7. august arrangerer vi langdistanse med arena
og målgang på Skioldhytta. Vi mener Skioldhytta er
den perfekte arena og rammen for dette arrangementet,
og dersom du legger søndagsturen din til Skioldhytta
denne søndagen vil du få oppleve idrett av høy kvalitet
i fantastiske omgivelser!
I tillegg til disse to store løpene, er et vel så viktig
element o-landsleieren. Den varer fra fredagen før
sprinten til onsdag ettermiddag. Utøverne skal
bo på Svensedammen skole som sammen med
Konnerudhallen skal være vår base for o-teknisk trening
og sosialt samvær.
Hovedkomiteens mål er å lage gode konkurranser, gjøre
utøverne til bedre o-løpere gjennom gode treningsøkter,
gi gode minner, varige vennskap og motivasjon for å
drive med orientering hele livet.

Bilde: Orientering er mye mer enn
konkurranse. Det er naturopplevelser og sosialt
sterkt miljø. Du er velkommen til å bli med!

I tillegg er vi i hovedkomiteen opptatt av at
arrangementet skal tilføre oss som klubb verdifull
kompetanse på arrangement. Vi er i den sammenheng
opptatt av å gi klubbens unge utøvere oppgaver og

Sammen om noe!
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O-gruppa
Takk for en fantastisk sesong

Tekst: Isa Heggedal		

Foto: Hege Mortensen

2015 sesongen nærmer seg slutten og vi har
hatt nok en sesong full av gode prestasjoner,
minnerike opplevelser og stor aktivitet.
Orienteringsgruppa i Konnerud fortsetter å
opprettholde sin posisjon som en av de ledende
klubbene i landet på barne og ungdomssiden, og det er
vi veldig stolte av.
I 2015 har:
• Audun Heimdal tatt 4 NM gull, vunnet
Norgescupen sammenlagt, og løpt sitt første junior
VM som resulterte i 2 topp 10 plasseringer
• Marianne Andersen er tilbake etter flere år med
skader og avsluttet sesongen med topp 10 plassering
i NM senior. Neste år er det VM i Strømstad og da
håper vi Marianne er tilbake for fullt
• Jenny Baklid er landets beste 14 åring. Hun vant
begge distansene under årets Hovedløp og har
dominert sin klasse hele sesongen
• Aslak Heimdal og Anniken Ranvik tok hver sin
sølvmedalje under Hovedløpet
• Jørgen Baklid ble nr. 2 i O-Idol som er sesongfinale
for landets 16 åringer, og vant med det tur til
neste års VM i Strømstad, sammen med det norske
landslaget
• Ungdomslaget vårt ble nr. 2 i ungdomsstafetten
i 10Mila, i konkurranse med 350 lag fra mange

Bilde: Gjengen som løp inn til kjempeprestasjon i Sverige.
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nasjoner
• På Hovedløpet (NM for 14-16) var vi 4. største
klubb i landet i antall deltagere
• På O-Festivalen, Sørlandsgaloppen og Blodslitet som
er 3 av de største konkurransene i Norge har vi i
deltakerantall vært blant landets 10 største klubber
• Vi har hatt stor deltagelse på treningene våre og
rekruttert mange nye o-familier i løpet av sesongen
• Nora Skyttersæter Saugerud har fullført Ung
Leder utdannelse og er nå valgt inn i UNO,
ungdomskomiteen til Norsk orientering
• Jonas Juveli, tidligere Konnerudløper som har vendt
tilbake til moderklubben, har gjort en flott innsats
som trener og inspirasjonskilde for ungdommene
våre
Nå rettes blikket mot 2016. Vi gleder oss og har
allerede begynt å planlegge neste års aktiviteter og
treninger. 2016 vil bli et veldig spennende år. I tillegg
til å fortsette arbeidet med å være en kunnskapsrik,
inkluderende og levende (KIL) klubb for medlemmene,
har vi av orienteringsforbundet fått tildelt å arrangere
Hovedløp og O-landsleir for alle landets 14-16 åringer.
Dette betyr at det fra 5-10 august neste år vil komme
ca. 500 ungdommer, + trenere og ledere, som skal
konkurrere, sove, spise og trene på Konnerud. Målet
er å skape en uke full av gode idrettsopplevelser og
nye vennskap, og mottoet vårt er: «særriøst morro». Vi
gleder oss!

Bilde: Konnerud markerer seg med mange blide og gode postleitere.

Bilde: Amanda Skyttersæter Saugerud (14) finner fram i skauen.

Bilde: Norges beste 14-åring har denne sesongen vært Jenny Baklid (14) fra Konnerud.

Bilde: Sindre Lysaker Norbom (14), kjent som Maskin-Norbom,
har her full kontroll på kartet.

Bilde: Jenny Baklid og Anniken Ranvik er gode venninner og lagkamerater.

Bilde: Nikolai Nordhaug (15) i fint driv.

Sammen om noe!
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Livet i sykkelgruppa
Konnerud IL Sykkel

Tekst: Ole A. Garnvik
Året og sykkelsesongen 2015 er i ferd med å ebbe
ut. For de ivrigste av oss som balanser på to hjul har
høsten vært utrolig flott. Tørt, mildt og deilig vær har
gjort «barmarks» sykkelsesongen litt lengre enn vanlig.
Vi som bor på Konnerud er privilegerte på mange
områder, også når det gjelder sykling i skog og mark.
Jeg våger påstanden om at det ikke er mange steder i
landet som kan by på et like stort og flott (innviklet)
nettverk av stier som vi finner i vår egen «bakgård»
her oppe. Men det krever litt lokalkjennskap, samt en
noenlunde ok retningssans. Jeg har flere ganger erfart
jeg mangler litt på begge disse to områdende. Turene
har både blitt lengre – og kortere enn planlagt!!

Bilde: En av sykkelgruppas unge utøvere, Jørgen
Anmarkrud, har gjennomført en flott sykkelsesong.

Mange av våre medlemmer har nå evaluert årets
prestasjoner og satt to streker under svaret. For noen
har sesongen vært over forventing, mange har kanskje
prestert som forventet, mens de aller mest selvkritiske
konkluderer med at sesongen 2015 muligens bør
forbigås i stillhet hva sykkelprestasjoner angår. Men
når «regnskapet» skal gjøres opp og alt kommer til alt,
så er det vel fortsatt slik at man høster det man sår!
Innsats, mengde og kvalitet i treningsarbeidet over tid
gjenspeiles naturlig nok i prestasjoner. Sett i lys av dette
kan jo en og hver av oss reflektere over om man «får»
som fortjent!
Som nevnt i høstutgaven i Konnerud Sport så
er sykkelgruppa en av de minste særgruppene i
idrettslaget, om ikke den minste nå. Vi har brukt tid
16
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på å rydde litt i medlemslista vår og fjernet alle som
ikke har betalt kontingenten for 2015 (og tidligere
år). Ved siste opptelling består nå sykkelgruppa av
ca. 75 betalende medlemmer. Vi håper selvfølgelig at
medlemsmassen skal øke igjen med betalende og aktive
syklister. Vi vet at det er mange som løser kontingenter
til andre særgrupper i tillegg til sykkelgruppa. Vi
har bevist holdt et meget moderat prisnivå på våre
kontingenter for at det ikke skal være et hinder for å bli
medlem. Vi ønsker både gamle og nye medlemmer er
hjertelig velkommen inn i gruppa.
Til tross for at vi er en forholdsvis liten sykkelgruppe
målt i antall medlemmer vil vi i sesongen 2016 kanskje
være den største arrangøren på terrengsykkelritt i
Norge. Vi har tatt mål av oss til å arrangere både
Norgescup i maratonritt (Montebellorittet sammen
med Sande IL) og Norgescup i rundbaneritt. Vi er også
i dialog med Norges Cykleforbund om å få arrangere
NM i rundbaneritt sommeren 2017. Vi har både
rundbaneløype og sykkel traseer som holder meget
høy standard. I tillegg – og i all beskjedenhet så anser
vi oss som ganske gode på å arrangere og organisere
terrengsykkelritt, en oppfatting vi tror Norges
Cykleforbund også har.
Førjulstiden er for de fleste svært hektisk. Men det er
også en tid for ettertanke og refleksjon over året som
snart er over, og forventinger til året som kommer.
Som leder av sykkelgruppa syns jeg det passer godt og
repetere litt på våre grunntanker og verdier:
• Fokus er og skal være på gleden med å utøve
terrengsykling
• Vi er opptatt av å trene på -og utvikle
• grunnferdigheter i terrengsykling for både barn og
voksne
• Sykkelgruppa er spesielt interessert i å rekruttere barn
og ungdom, men voksne som har lyst til å komme
seg ut i skog og mark på sykkel er også hjertelig
velkommen
På vegne av sykkelgruppa ønsker jeg alle våre lesere en
riktig god og fredfull (h)julefeiring.
Sammen om noe. Sammen om Konnerud IL!

Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

s

KIWI Konnerud
Mandag-lørdag

7-23

Søndag

10-21
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Seniors 50 års fest
Tekst: Per Runar Thoresen
En mottagelse ble holdt på stiftelsesdagen
20. Januar 2015. 9. oktober var det duket
for en stilig Jubileumsfest med ledsagere på
klubbhuset. Pågangen var stor og hele 79
personer greidde vi å stable inn i storesalen
rundt de flotte dekkede bordene. Vanligvis
greier vi gutta selv å klargjøre og dekke opp,
men det var ikke vanskelig å se at denne
gangen hadde vi solid hjelp fra utvalgte
ledsagere.

Sild og nogo attåt

Det ordinære sildebordet var koblet sammen med
jubileumsfesten. Jubileumskomiteens formann Reidar
Thorrud ledsaget oss glimrende gjennom kvelden.
Det var historiske bilder ved Tom Hayden, en kort
mimresketsj fra stiftelsen av Eldres avdeling (som det
het den gangen) og kort historisk sammendrag ved
seniorformannen Per Runar Thoresen. Det var sanger,
vitser, oppmerksomheter og hilsen fra KIL’s leder Geirr
Kihle. Vi ble hyggelig vertet opp av dyktige damer fra
Håndballgruppa som gjorde en glimrende jobb.
Sjelden har vi fått så mange positive tilbakemeldinger
fra folk som hadde en særdeles hyggelig kveld.
Vi lar bildene tale for seg selv.

Bilde: Klubbhuset var pynta til fest denne høsten.
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Bilde: Folksomt på klubbhuset da senior feira 50 år.

Bilde: KIL-Seniorstyret flankert av flotte AU-damer.

Bilde: Reidar Thorrud lodder stemningen.

Bilde: Lyttende til Bjørn Jonassen.

Sammen om noe!
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Fotballgruppa
Jentelaget med kjempefin sesong
Tekst: Thomas Lindland
Vi startet opp sesongoppkjøringa allerede
i November. Troppen besto av 34 spillere.
01 jentene ble flyttet opp til 00, samtidig
som vi hadde 3 stk 99 spillere på laget. Vi
trente godt innendørs både i 3050 hallen og i
Talentgården. Laget deltok i NM kval i J16.
En årsklasse over. Vant 1 kamp men gikk ikke
videre fra gruppespill. Til det var hardtsatsende
Lier og Birkebeineren for gode.

Bilde: Denne strålende jentegjengen er på jakt etter en ny hovedtrener i 2016.

Laget deltok også i Vinterligaen for Asker og Bærum.
Først innledende gruppespill mot meget god motstand.
Konnerud tapte kun 1 av 4 kamper og gikk overraskende
videre til sluttspill. Semifinalen ble en thriller hvor
Konnerud til slutt dro i land seieren over Bærums
Verk. Finalen ble spilt på Konnerud Stadion i Mars og
motstander var Kjelsås. Det ble en uforglemmelig kveld.
Konnerudjentene storspilte og vant Vinterligafinalen
hele 6-1. Masse folk og vill jubel. Et av årets mange store
høydepunkt.

annen mulighet. Varierende resultater frem til ferien.
Konnerud 1 på sølv og Konnerud 2 midt på tabellen.
Sommerferiens høydepunkt var NorwayCup og
Sandarcup.
I NC deltok vi med 2 lag og Konnerud 1 vant gruppa
si og spilte seg helt frem til 8 dels finale i A sluttspillet.
Det laget kunne fort ha spilt seg til finale i 7er. Små
marginer. I Sandarcup blandet vi lagene og begge hevder
seg meget godt. Vant B finalen og lag 2 kom seg til
Semifinalen i A etter tap mot Tromsø. Vi bodde på
skole og jentene storkoste seg. Trener Thomas med kone
overnattet i bobil rett utenfor. Til tross for mange kjekke
gutter var det ro ved midnatt.
Høsten kom og lagets klare målsetning sportslig var å
vinne bøtta. Vi ville bli Kretsmestere igjen. Alle i troppen
deltok i kamper og sent i Oktober var det gjort klart til
fotballfest i Konnerudgryta. Minst 150 tilskuere, speaker,
flomlys og musikk. Nielsen fra BFK var på plass med
bøtta og det ble høytidelig overrekkelse til lagets kaptein
Marthe Bruun. Jentene vant kampen mot erkerival
Stoppen og de vant serien med hele 11 poengs margin.
Der ble en verdig avslutning på en fantastisk fotball
sesong.
I løpet av sesongen falt det fra noen naturlig nok i denne
aldersgruppa. Så i dag er det igjen 24 spillere. Vi trener
fortsatt i påvente av ny hovedtrener. Både Arild Johansen
og Thomas Lindland gir seg etter 9 år som trenere/
lagledere.
Takk for i år!

Vi arrangerte også treningsleir på Bø i Telemark i løpet
av vinteren godt ledsaget av Kjell Martin Stenberg. Ble
veldig godt sammensveiset etter dette. Vi bodde på Bø
Camping i flotte leiligheter og trente godt inne i hallen
og hadde 2 hyggelige kvelder med mye moro. I løpet av
vinteren mistet vi 2 av våre største talenter til Åssiden.
Sofie Eidsvig og Mari Hellum Bjørnstad. De trengte nye
utfordringer og har hevdet seg godt på Åssidens damelag
denne sesongen. Masse lykke til videre.
Seriespill sto så for døren og vi hadde 2 lag med i samme
serie. Kanskje ikke så veldig smart, men det var ingen
20
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Bilde: Konnerudjentene har hatt en fin sesong.
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Flott sesong for guttelaget
Tekst: Jarle Finnestrand
Sesongen 2015 har vært en fantastisk reise
fra vi startet opp i desember 2014 og fram
til november 2015. Årgangene 99/00 er en
utrolig fin gjeng med mange personligheter,
gode fotballspillere og mange talenter.
Totalt har vi vært 56 spillere på det meste
og med et trener og støtteapparat på 10
personer. Det var en spent gjeng som møtte
hverandre for første gang i fotballsammenheng
i begynnelsen av desember 2014. Allerede
på første trening så vi at dette var en gruppe
som kom til å få mange positive opplevelser
både sosialt og sportslig. Nervøsiteten og
usikkerheten forsvant raskt og det ble veldig
fort en harmonisk og sammensveiset gjeng.
Allerede i januar fikk vi tilbake 5 spillere som hadde
vært i Strømsgodset og som ønsket seg tilbake til oss
på Konnerud. Dette er vi utrolig stolte av og fint at
spillerne ser at det også er mulig å bli god i Konnerud.

Bilde: Kretsmestere 2015.
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Årgangene har vært inndelt i fire lag og differensiert etter
nivå, holdninger, interesse og innsats. Treningene har
også i stor grad vært differensierte, men der vi har hatt
mulighet til å kjøre et felles opplegg så har vi gjort det.
Treningene våre har vært gjennomført på Sletta,
Årbogen, Isachsen Stadion, MIF hallen, Talentgården,
Gressbanen på Jordbrekk og ikke minst hadde vi
styrke/core trening på Hallermoen Skole med Marthe.
Bekjentskapet med Marthe var noe guttene satte utrolig
stor pris på – uvisst av hvilken grunn. Vi startet med
NM kvalik allerede i januar og fikk oss en på trynet av
Åssiden allerede i første kamp. En kamp vi styrte i 80
min, men fotball handler om og score mål, og det gjorde
vi ikke. Vi kom relativt lang i NM og ble slått ut etter
hvert mot et lag fra Arendal.
I serien har vi spilt med ett lag i Interkrets kval og
Interkrets, ett lag i 1. div og to lag i 2.div. Alle fire lagene
har hatt en flott sesong med gode resultater. Guttene
kvalifiserte seg til Interkrets ved å gå ubeseiret gjennom
kvaliken og med 29-5 i målforskjell. Imponerende av
guttene våre. Vi var en uke på treningsleir i Tyrkia
med ca 45 spillere i tillegg var det med en god del

Bilde: Unge og lovende Konnerudgutter.

Bilde: Konnerudgutta har taket på mer enn å spille fotball.

Bilde: Dresskledde Konnerudgutter overlot ingenting til tilefeldighetene da de
skulle spille bortkamp i interkretsserien.

Bilde: Coaching i verdensklasse.

foreldre som gjorde at vi var rundt 60 stykker på tur.
Her opplevde vi gode treningsforhold, sosialt samvær,
en uheldig Mons Bille som fikk kneskålen ut av stilling
og en kamp mot landslaget til Aserbadjan U-18 hvor
vi tapte 2-4 etter en fantastisk forestilling av guttene.
Det var uvanlig kost for guttene våre og marsjere
inn på banen sammen med et landslag, stille opp for
nasjonalsang og møte et lag som hadde ca 30 personer i
støtteapparatet og presse som fulgte de på veien.

og da falt vi veldig i prestasjon i 2. omgangene. Dette
var en sur, men god læring for guttene. Etter dette var
det ni strake seire før vi dessverre tapte den siste kampen
borte mot Urædd. Vi har også deltatt på Elite turnering
på Hamar med to lag hvor vi vant B-sluttspillet på en
overbevisende måte.

Vi har deltatt på Drammens Cup med gode resultater og
her ble vi dessverre slått ut i kvartfinalen mot Sandefjord,
som vi heldigvis fikk «hevn» over senere både i NM
og Interkrets. Guttene har deltatt på Dana Cup hvor
gjestetrener E. Fossen gjorde en strålende jobb. Stor takk
til han for sporty innsats. Etter ferien var Interkrets en
stor gulrot for gutta våre, men vi åpnet dårlig og tapte
de fire første kampene. Under kampene viste det seg at
vi var spillemessig bedre enn motstanderne våre og ledet
kampene til pause, men gutta har nok vært litt for mye
opptatt med å se på jentene på stranda i stedet for å
trene…… Vi hadde ikke nok ork de første fire kampene

Alt i alt så har 2015 sesongen vært en meget god sesong
for alle lag og vi har fått mange gode lagsopplevelser
i løpet av året. Sesongen ble avsluttet med fest på
grendehuset i Djupdalen med premier, taler fra guttene
og en Eivind Hafnor som forsøkte å «rive ned» huset
med Sha-la-la-la-la-la-la…..ååååååå Konnerud. Jeg ønsker
å takke spillere, foreldre og ikke minst Rune Kilen,
Espen Myhre, Kaare Roestad, Fredrik Hildebrand,
Jan Øivind Hansen, Steinar Hvile, Ousman Nyan og
Gunnar Strand for all hjelp og strålende innsats i 2015.
Takk for et fantastisk år!
Mvh Jarle Finnestrand
Årgangsansvarlig 99/00
Sammen om noe!
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Åpen hall
Hva er egentlig ”Åpen hall”?

Tekst: Caroline Nøkleby Dammen og Sofie-Amalie Kopperud
”Åpen hall” er en samlingsplass for
ungdommer fra 8.-10. klasse. Det er et sted
hvor man kan møtes en lørdagskveld og bare
henge hvis det er det du har lyst til. Det kryr
fortsatt av ungdommer som har lyst til å løpe
rundt hele kvelden med en ball i hånda eller
mellom beina.
Hørt i åpen hall:
”Jeg digger åpen hall! Det er veldig kult at vi har muligheten til å komme hit på kvelden og gjøre det vi liker
best. Ekstra gøy er det selvfølgelig med de LITT for
ivrige A-lags gutta.”

Bilde: Bobleballene i Konnerudhallen har blitt veldig populære.
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Hvis det at du går glipp av lørdagsgodtet stopper deg fra
å komme til hallen, er det ingen grunn for bekymring.
Kiosken er for det meste åpen, og der oser det av både
søtt, surt og salt.
Mulighetene for å holde på med noe i hallen er store. Alt
fra turning til volleyball er aktuelt, og frister ikke det så
skal jeg love deg at tribunen har nok av plass. Den kjente
Konnerudgutten Lage Sofienlund har også en gang sagt:
«Har `ru ikke lyst til å væ`med i hallen, kan du sitte i
gardisen og kline om det er det du vil!»

Gleden!
Som sagt er det så mye gøy å gjøre i hallen, men
det har også noe med hvor gøy du vil at det skal bli
og være. Vil du at kvelden skal bli helt konge, skal
den bli det og ingenting skal kunne stoppe deg fra å
kunne nyte det!
”Det er sikkert flere som syntes dette er dølt eller
ukult, men er det noe som er kult er det Åpen Hall!
Er man utmatta av en utmerket håndballmatch er
det digg å sette seg inn i kafeteriaen med en deilig,
kald brus i hånda, og se på enda mer håndball eller
spille FIFA på storskjermen.”
I dagens samfunn er ungdommen veldig opptatt av
å være en del av noe. Noe så bra, at bare å tenke på
det får deg til og smile. Det er nettopp det «Åpen
hall» gjør med deg. Det er lett å love, at etter du
har vært i hallen vil akkurat den kvelden være ukas
snakkis. ”Åpen hall” har så mye å by på. Stikk
turen innom å bli med på moroa du også!

Bilde: Superjentene er ofte i Åpen Hall. Ta turen du også.

Bilde: Bevegelsesglede i Åpen Hall!

Sammen om noe!
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Håndballgruppa
Gutter 18 slår fra seg i Lerøyserien

Tekst: Jonny Vangen
Lerøyserien består først av en kvalikrunde,
hvor kun 1. og 2.plass i hver pulje bestående
av 4 lag går inn i selve seriespillet. Serien er
en nasjonal serie for de beste 18 årslagene i
landet.
Vi var i Trondheim og spilte Lerøy-kvalik, og greide å
kvalifisere oss med minste mulige margin. Vi havnet i
en tøff gruppe bestående av Haslum, Tiller, Vestli og
oss/Konnerud. Det endte med at Haslum og vi endte
på henholdsvis 1. og 2.plass, og dermed var kvalifisert.
Ikke alle kvalifiseringspuljer som var like tøffe, så
ikke helt rettferdig dette her. Lag som for eksempel
Tiller, burde også absolutt vært med i Lerøyserien.

Etter kvalifiseringsrunden består Lerøyserien av 5
spillerunder, hvorav den femte og siste runden er en
fellesrunde for alle lag. Det er ikke noe eget sluttspill,
da Lerøyserien er et seriespill.
Konnerud G-18 består av 14 spillere, 12 spillere er
98 gutter (17 år), og 2 gutter er 97 årgang. Det betyr
at alle 98-gutta også kan spille Lerøy enda en sesong.
Lerøylaget vårt består i tillegg av 4 spillere fra SHK
1 div (97 gutter), som klart forsterker laget vårt.
SHK-gutta var med på laget både i kvaliken, og første
hjemmerunde. Lerøylaget vårt består dermed av totalt
18 spillere. SHK-gutta trener og spiller fast med 1 div
laget, og er kun med Konnerud G 18 på en eller to
økter før hver Lerøyrunde. Dette er ikke tilstrekkelig

Bilde: Konnerudgutten William Vangen (1997) er en av de fire SHK-gutta som også spiller i Lerøyserien for Konnerud.
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Bilde: Konnerud G18 stiller med en 18 mannstropp i Lerøyserien. Etter første runde ligger gutta på en sterk 3.plass.

for optimalt samspill, men vi kompenserer noe med å
kjøre mye av det samme angrepskonseptet som SHK 1
div, slik at det er kjent for alle gutta. Det er uansett en
betydelig forsterkning av Lerøylaget vårt at SHK gutta
er med.
Konnerud Gutter 18 har 5 håndballøkter i uka. En
eller to av Lerøyrundene kolliderer med SHK 1 div
kamp, så det blir noen kamper vi må spille uten de
4 SHK gutta. Etter den første Lerøyrunden, ligger vi
på en meget sterk 3.plass på tabellen, med like mange
poeng som Sandefjord på 2 plass, kun målforskjell
som skiller. Falk leder med 1 poeng mer enn oss. Vi
har mange tøffe kamper i vente, så forventer ikke at
vi skal holde topp 3 helt ut, men det er absolutt et
mål, og fullt ut mulig å greie det med dette laget.
Hjemmerunden i Konnerudhallen vår nylig, var et
meget vellykket arrangement, masse folk på tribunen og
stor stemning. Her er det bare å rette en stor takk til de
foreldrene på laget som la ned en solid dugnadsinnsats
denne helgen, samt speaker og musikkansvarlig. I
tillegg leverte vi bra sportslige resultater, med uavgjort
mot Sandefjord, og seier mot både Fjellhammer og
Bodø.

Samarbeidsavtalen med SHK 1 div, er veldig viktig og
en udelt positiv avtale for oss. Det gir gutta optimale
utviklingsmuligheter, samt noe å strekke seg etter. Flere
av Konnerudgutta har fast ukentlig hospiteringsavtale
med SHK 1 div, noe som innebærer at Konnerudgutter
får trene fast med 1.div laget en eller flere ganger i
uka. Er de gode nok, blir de også tatt ut til kamp med
SHK i 1.divisjon herrer. Den andre veien har da SHK
sitt seniorlag sine 97-gutter muligheten til å spille med
oss både i Lerøy og eventuelt andre G-18 kamper. Så
dette er en vinn vinnsituasjon for begge lag. I tillegg
er vi veldig fornøyd med at det er Glenn Solberg
som er trener for SHK 1 div, som aktiv spiller var
en av verdens aller beste midtbacker. Glenn og SHK
har utvikling av lokale spillere i fokus, noe som også
gjenspeiler seg i praksis og måten det jobbes på.
Til slutt vil jeg bare nevne at Konnerud aldri før
har hatt ett G-18 lag med i en nasjonal serie som
Lerøyserien, så det er vi stolte av. Det beste av alt, vi er
langt fra tilfredse med bare å være med, vi skal banke
til med det vi har i hver eneste kamp.

Sammen om noe!
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Rekordår for
bynært friluftsliv
Tekst: Trond Cato Martinsen
Rekordinteresse for bynært friluftsliv...
Salget av Konnerud IL sin turOrientering har i
2015 vært høyere enn noen gang tidligere. Hele
435 deltagerkonvolutter er solgt totalt sett, noe
som er opp 10% fra i fjor. I tillegg kommer kjøp
av enkeltkart via klubbens turportal samt over 300
nedlasting av gratiskart over Sletta. Dette forsterker
den flotte trenden vi har sett siden 2013, og som nå
gjør Konnerud IL til en ledende tilbyder av lavterskel
mosjonsaktivitet innen Drammen by.

Bilde: Alltid et turmål å stekke seg etter.
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Tilbakemeldingene orienteringsgruppa får fra sine
deltagere er stort sett meget positive. Veldig mange
trekker fram de fine tur – og naturopplevelsene i nærhet
til egen bydel som en stor overraskelse. Turorientering
skal være enkelt, billig og maksimalt tilgjengelig,
med sine postflagg og stolper hengende ute 24/7 fra
starten av mai til starten av oktober. Forberedelsene til
2016-sesongen er godt i gang, og klubbens turO-utvalg
ser fram til å by på enda flere turmål.

Bilde: Iben Martinsen er en av de som har vært på postjakt denne sesongen.

Konnerud
Trafikkskole i
Stubberudveien,
et lite steinkast
fra Kiwi.

Sammen om noe!
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Livet i skigruppa
En danske på ski i Konneruddrakt

Tekst: Amanda Skyttersæter Saugerud
Navnet er Herman Borring Valset, 16 år
gammel, og han har ett mål for sesongen:
Ungdoms OL på Lillehammer i midten
av februar 2016, gren: Langrenn, Land:
Danmark. Et stort mål og en inspirasjon. Hele
året har han vært fokusert, bevisst og målrettet.
Alltid gjort det lille ekstra for å bli enda litt
bedre. Han er en sosial og kul type som ikke
er den mest sjenerte, og han er virkelig en fyr
som lever opp til mottoet «sammen om noe».
Herman er en type som alltid gir av seg selv
og ser hva han kan gjøre for fellesskapet. Jeg
var heldig som fikk snakke med han før han
stikker av til Sverige for uttaksrenn.
Hvordan har sesongen vært hittil?
- Treninga har vært overraskende god og trent veldig bra
gjennom vår- og sommersesongen som jeg har bygget videre
på nå i høst, så formen er klar. Jeg har ingen sjukedager
hittil i år, i vært fall ikke som i fjor da jeg kunne fort være
borte i 1 måned. Jeg har også trent variert, alt fra rolige
turer der jeg kan være ute i timevis til harde intervaller,
sier han med et glimt i øye.
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Hvordan kom ideen om å være med i ungdoms OL?
- Ideen kom da pappa skulle ordne en FIS kode for at jeg
kunne gå noen skirenn. Så prøvde vi først å ta kontakt
med Norges skiforbund, men siden jeg er dansk statsborger
så henviste de oss videre til det Danske skiforbundet og da
begynte ballen å trille. Drømmen har jo alltid vært der,
men jeg trodde aldri det ville bli en realitet, sier han med
et stort smil om munnen.
Hvilken distanse er din sterkeste i skisporet?
- Det er 5 mila, der er jeg i mitt ess, spesielt i klassisk der
jeg bare kan pushe mil og mil og mil, som type birken og
sånne ting, svarer han med et smil om munnen.
Gleder du deg?
- JA! Og jeg er vel den beste dansken Konnerud ski har å
by på, sier han mens han slenger på seg konnerudjakka,
klar for ei ny økt.
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Portrettet
- Espen Theodorsen
Tekst: Lage Sofienlund
Sistemann i tverra er andrevelger! En gjeng
gutter løp mot tverrleggeren på det ene
målet på asfaltbanen på Nedre Skjelsbekk.
Det var kamp nummer fire for dagen. Det
begynte å bli mørkt. De eldste gutta satte
standarden med å nekte flere av de yngste
å være med. Det blei for mange på banen.
Jungelens lov. De sterkeste overlevde. Noen
av oss yngste var heldige og fikk være med
videre. En av de heldige og som først av
alle slo på tverrleggeren var en mørklugga
kommende toppidrettsutøver, vokst opp
bare et steinkast fra banen. Martin Ødegaard
vokste opp på kunstgresset på Kjappen.
Espen Theodorsen derimot, han trente sine
barnetimer på asfaltbanen på Skjelsbekk. Sånt
blir det ikke finslepen teknikk av, men bedre
sted å herde beina for tusenvis av kommende
treningstimer, det finner man ikke!
Allerede 13-14 år gammel kom Espen Theodorsen
med på rekrutteringslag i regi av Norges skiforbund.
Gjennom det fikk han blant annet muligheten til
å representere Norge i flere store internasjonale
barnerenn. Som 15-16 åring var han en del av et Junior
1 landslag, før han som 17-19 åring var en del av det
norske juniorlandslaget i alpint. Når juniortida var
over, gikk Espen inn på et lag som het Team Edge, i
regi av skiforbundet. Dette laget var ment for løpere
over junioralder, som ikke var så gode at de fikk være
med World Cup-laget, men som fortsatt blei sett på
som lovende kjørere. Som 22-åring bestemte han seg
for å dra til USA for å studere og representere skolelaget
der. Det ble det han omtaler som fire fantastiske år
hvor han fikk seg en bachelor i markedsføring samtidig
som han kjempet for å bli bedre på ski. Siste året hans
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som aktiv ble som 26-åring da han prøvde å komme
tilbake fra en alvorlig skade etter et stygt fall. Det gikk
dessverre ikke helt etter planen og Espen bestemte seg
for å legge opp som alpinist våren 2015.

”Et av de tyngste valgene
jeg gjorde da jeg var
yngre, var å velge bort
fotballen. Jeg kom til et
punkt hvor jeg var såpass
okay på ski at jeg ”måtte”
sette alt på skikjøringen.”
Gjennom mange år med hard trening og mange
konkurranser har premieskapet etter hvert også blitt
fylt opp. I tillegg til et drøss av medaljer i nasjonale
mesterskap i aldersbestemte klasser har han sterke
seniorresultater som 6.plass fra Europacuprenn og en
4.plass fra Nor am (nord Amerikas svar på Europacup).
Espen har også fått med seg 9 seire og 27 pallplasser på
seniornivå i ulike FIS-konkurranser. Veien mot toppen
i alpint har krevd masse trening og noen smarte, men
vanskelige valg.
- Et av de tyngste valgene jeg gjorde da jeg var yngre, var
å velge bort fotballen. Jeg kom til et punkt hvor jeg var
såpass okay på ski at jeg ”måtte” sette alt på skikjøringen.
Jeg angrer ikke på det og når man kommer til et sånt
punkt i livet må man bare stole på magefølelsen. Et
annet valg som har vært avgjørende for meg var da jeg
bestemte meg for å reise til USA. Det er jeg utrolig glad

Espen Theodorsen har reist verden rundt
og kjørt fort på ski. Nå har han bestemt
seg for å legge skiene på hylla.

Sammen om noe!

33

Se WWW.KONNERUD.NO for siste nytt

for at jeg gjorde. Helt klart noe som kan anbefales også
både for fotballspillere og langrennsløpere som ser etter litt
forandring samtidig som de kan drive med det de elsker. I
USA ligger alt til rette for og kombinere studier og sport,
fastslår Espen.
Når man velger idretter som alpint og fotball, så velger
man et idrettsliv der det kan oppstå skader. Det har det
også gjort for Espen. Som 17 åring røyk han korsbånd
i kneet og blei satt tilbake etter flere år der pila bare
hadde pekt oppover. Det var en tøff utfordring å trene
seg tilbake igjen, men steierevne og motivasjon tok
unge Theodorsen tilbake i bakken. I 2013 kjørte Espen
sitt beste utforrenn i karrieren. Etter en tung periode
med svakere resultater fikk han virkelig fart på skiene i
et renn i USA. Det virka som ting virkelig skulle løsne.
Dagen etter faller Espen stygt og ryker korsbånd igjen.
Denne skaden blei aldri helt bra og etter en trøblete
fjorårsvinter valgte Espen å si at nok var nok. Skader
er en del av det å drive toppidrett, så sånn er det bare,
påpeker han jordnært.

”Jeg tror grunnen til at
jeg ble en relativt god
alpinist var at jeg var
veldig allsidig. Jeg drev
med alt mulig da jeg var
liten, var ikke før jeg var
17 år at jeg spisset meg
kun mot alpint.”
Det er spennende å høre Espen fortelle om oppturer
og nedturer, viktige valg og skademotgang, men hvilke
høydepunkter er det han vil trekke fram fra alpinlivet?
- Høydepunkter er helt klart de store mesterskapene jeg har
hatt mulighet til å være med på, enorme arrangementer
som jeg er veldig glad for at jeg har fått oppleve. Whistler
Cup i Canada som 14-åring, Ungdoms OL i Sveits som
16-åring, Junior VM 3 ganger (Slovenia, Østerrike,
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Spania), blant annet som en av de yngste i Norges
alpinhistorie når jeg deltok i mitt første Junior VM i 2004
som 15-åring.
Som alpinist blei det tidlig Drammen Slalåmklubb som
blei Espens lokale tilholdssted. Allikevel fikk han med
seg mange fine fotballår i Konnerud IL, og det er derfor
spennende å høre hva han husker fra tida i den røde
drakta:
- Det første jeg tenker på er turene vi hadde til både Dana
Cup og Skaw cup. Dana Cup var jeg vel guttespiller
og vi ble slått ut av et brilliant brasiliansk lag. Og som
Juniorspiller hadde vi en knall tur til Skaw Cup. Ellers
har jeg veldig mye gode minner fra treninger, både som
liten gutt og som litt eldre med KIL Kara, herlig samhold
og det var alltid deilig og ta en tur på stadion de gangene
jeg var hjemme, forteller Espen, som er hjertelig
velkommen på A-lagstrening i Konnerudgryta i januar.
Som idrettsutøver har Espen Theodorsen kommet
langt. Lengre enn de aller fleste. Hva er grunnen til at
akkurat han blei så god?
- Jeg tror grunnen til at jeg ble en relativt god alpinist var
at jeg var veldig allsidig. Jeg drev med alt mulig da jeg var
liten, var ikke før jeg var 17 år at jeg spisset meg kun mot
alpint. Mange flinke trenere og gode lagkamerater fra både
fotballen og slalåmmiljøet gjorde sitt til at det var gøy å
drive idrett. Jeg har alltid elsket å trene, og prioritert det
som var viktig for at jeg skulle bli god på ski. Jeg må sende
en takk til lærere på Svensedammen som var hjelpsomme
da jeg vel hadde litt over gjennomsnittet med fravær da
jeg var mye ute og reiste allerede som 14-15 åring. Jeg
vil også få takke mamma og pappa som alltid har stilt
opp for meg og gjort alt de kunne for at jeg skulle ha best
mulig forutsetninger til å bli god på ski, avslutter den
27 år gamle Konnerudgutten som nå altså har bestemt
seg for å sette et endelig punktum for toppidrettslivet,
15 år etter han satte inn seiersmålet i skumringa på
asfaltbanen, den sagnomsuste talentfabrikken på Nedre
Skjelsbekk.

Konnerud Idrettslag
ønsker alle en strålende
og bevegelsesrik jul
Sammen om noe!

35

n
e
t
s
e
f
L
I
K
Konnerud Idrettslag har gleden av å invitere alle
KIL-venner til den store KIL-festen 15.januar 2016.
KIL-festen er en fest for hele Konnerud IL der alle de ulike
særgruppene kommer sammen i Konnerudhallen for å markere
det foregående idrettsåret.
KIL-festen åpner dørene klokka 1800, og det vil da være
pølseservering i hallen. Fra 1830 starter markeringa fra scenen. Her
vil utøvere, lag, trenere, ledere og ildsjeler som har utpekt seg spesielt positivt i idrettslagsåret 2015 få sin velfortjente heder og ære.
Markeringa varer fram til klokka 2000.
Fra klokka 2000 og utover kvelden vil det være 18 års aldersgrense
og fest og moro for alle som ønsker å feire det flotte fellesskapet vi
har sammen i Konnerud IL. KIL-festen er gratis.
Påmelding skjer ved å sende mail til konnerud@konnerud.no.

Sammen om noe!
Om KIL.

