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Vi som bor på Konnerud har en
tendens til å være veldig stolte av
hjemstedet vårt. Med god grunn! Vi
går ikke av veien for å skryte litt av
hvor flott Konnerud er, og enda mindre
skal til før vi løfter fram det flotte
idrettslaget vårt.
Det er bra! Det syns jeg vi skal fortsette å
gjøre. For det er tusen gode grunner til å gjøre
akkurat det.

Men.
Vi skal heller ikke glemme at det er barn på
Konnerud som forteller at de blir mobba. Vi
skal ikke glemme at det finnes ungdom på
Konnerud som sliter med spiseforstyrrelser.
Vi skal ikke glemme at det er ungdom fra
Konnerud som prøver narkotika. Vi skal heller
ikke glemme at det er mange Konnerudbarn
og Konnerudungdom som slutter med
organisert idrett fordi de ikke lenger syns det
er morsomt nok, at miljøet ikke er bra nok, at
de ikke ønska konkurransepresset, eller fordi
de følte de ikke var gode nok!

”Mellom hver
KM-medalje er det
fem frafall.”
Alle vi involverte i Konnerud IL skal spesielt
IKKE glemme at det er barn og ungdom i vårt
idrettslag vi her snakker om.

Trykk:
Trykk-Service as
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Konnerud IL har et ansvar i bydelen
Konnerud. Et samfunnsansvar. Det ansvaret
skal vi være stolte av at vi prøver å ta. Men like
fullt skal vi være pinlig klare over at mellom
hver KM-medalje er det fem frafall. Vi skal
være klare over at det er suksesshistoriene som
fortelles. Og at kontrasthistoriene finnes!

”Dette gjelder barn
og ungdom i vårt
idrettslag.”
Jeg vil derfor utfordre oss alle til å være tøffere
til å sette kontrasthistoriene på dagsorden.
Det er de som vil gi oss svarene vi trenger for å
kunne utvikle samfunnsaktøren Konnerud IL
til nye høyder.

Sammen om noe!
Om bydelsutvikling.
Idrettsgledelig hilsen
Lage Sofienlund,
redaktør Konnerud Sport

Styreleder
kommenterer
Tekst: Geirr Kihle
Når dette skrives laver snøen ned, men allikevel,
eliteserien i fotball sparkes igang om halvannen uke.
Det har ikke vært mange snøkorn å måke tidligere
i vinter, så uten vårt nye snøproduksjonsanlegg
hadde det sett svart ut! Men det er et men, uten
kulde ingen kunstsnø, og det er et tankekors.
Skigruppa fikk ikke nok hjelp av værgudene og
til tross for iherdig innsats måtte landsrennet
før jul avlyses. Aftenposten har skrevet en del
om klimautfordringene i årene som kommer og
om forutsetningene eller rettere de manglende
forutsetningene for skiidretten. Ikke minst om
rekrutteringen til vår nasjonalsport. Noe må gjøres,
men hva?
Andre idretter har tatt konsekvensene av dårligere
vintre. Kunstgressbaner har vi hatt i mange år, 15
år på Konnerud, nå med undervarme og mange
steder i hall. Neste sesong er den nye kunstisbanen
klar og islagt fra 15.oktober. Mange idretter har
trukket i hus, så som håndball, ishockey, volleyball,
basketball m.fl. Bandy trekker også innendørs og det
investeres store summer i slike anlegg i andre land.
Skisporten må innse at nye typer anlegg må til, man
må kunne produsere snø helt temperaturuavhengig.
Teknologien finnes. Skigruppas tidligere leder og
rennleder i World Cup, Pål Eskerud og jeg hørte
om vidundermaskinen som lager snø i opptil +30
grader allerede i 2007. Den er dyr, men det er også
en kunstisbane eller en håndballhall. Drammen
kommune bygger de nærmeste årene 2 kunstisbaner,
tre håndballbaner og en fotballhall. Hver av
disse anleggene koster minst det samme som en
snømaskin! Så kanskje det beste av alt, snømaskinen
gir noe tilbake til miljøet, varme. Da kan man levere
varme til idrettshaller, undervarme til fotball og
kulde til bandy. Offentlige bygg og boligblokker
er naturlige mottakere av fjernvarme fra maskinen.
Maskinen gir m.a.o. noe tilbake til miljøet!
Hvorfor skriver jeg dette, har ikke jeg mer enn nok
med å lede et stort og fremgangsrikt idrettslag?
Jo, men jeg tror at nøkkelen til å utvikle ”Nye

Konnerudhallen” og fremtidige leiligheter ligger
i dette prosjektet! Jeg tror at det vi har kalt
”Konnerud Idrettspark” og som er presentert for
Drammen kommune, vil gjøre det mulig å utvikle
idretten og Konnerud Idrettslag for fremtiden. La
oss være sammen om dette! Idrettslagets fremtid er
barn og unge, og dem har vi mange av, noen har
spesielt gjort seg fortjent til ekstra omtale. Kristine
Stavås Skistad er fersk juniornorgesmester i alle
vinterens tre NM-øvelser. Hun fikk også to gull
og en sølv i nordisk juniorlandskamp i Otepaa i
Estland. Hun leder norgescupen i sin aldersklasse
også. I tillegg til Kristine tok også Tiril Liverud
Knudsen gull og bronse i Junior NM i mars, Amalie
Winnes sølv og bronse og alle de tre jentene deltok
på bronselaget i stafetten. Fantastisk!
Vi har en annen utøver som i sommer sanket norske
mesterskap i fleng i orientering. Audun Heimdal
er nå også norsk mester i skiorientering og når han
først var igang, bronse i VM for juniorer. Jeg er stolt
av å lede en klubb med slike utøvere!
Stolt av, kan jeg si om mange flere, alle
vinteridrettene har meget gode resultater og driver
godt! Nå mangler vi bare kunstfrossen bandybane,
som kommer til høsten. Ny og større hall og
temperaturuavhengig snøproduksjon er drømmer
for framtida!
Nå er det snart sommersesong og det er det
mange som gleder seg til. På Konnerud starter
sommeren i april og det er ikke spøk. Da ligger ny
kunstgressbane klar, den samme banen som blir ny
bandybane til høsten.

Vi har mye å være sammen om!
Sportslig hilsen
Geirr Kihle
Styreleder, Konnerud IL

Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?

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

Hjemmekamp 15.april
Fotballgruppas A-lag starter sesongen med hjemmekamp
i Konnerudgryta fredag 15.april klokka 1900. Da gjester
Solberg høylandet.
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Gratulerer!
Vi gratulerer Audun Heimdal og Jørgen Baklid
med medaljer i Junior VM i skiorientering.

Bandygruppa
Bandygruppas A-lag spilte om opprykk til
eliteserien i kvalifiseringskamp mot eliteserielaget
Hamar i starten av mars. Konnerudgutta kom til
kort mot bedre motstand, og er dermed å finne i
toppen av 1.divisjon også neste sesong.

Klubbinternt trenerkurs
I april og mai gjennomføres det klubbinternt
trenerkurs for alle trenere, uavhengig av idrett,
tilknytta Konnerud IL. Se informasjon på
hjemmesider.

Ny ansatt i administrasjonen!
Konnerudgutten Christian Normann
Johansen (25) er ansatt i administrasjonen
i Konnerud IL. Christian skal jobbe med
videreutvikling av fellesskapsfokuset og det
sportslige fokuset vi har hatt i idrettslaget de
siste to årene.

Håndballgruppa
Håndballgruppas damelag har
i år spilt i 3.divisjon. Det har
vært varierende prestasjoner
og dermed også varierende
poengsanking. Fra det veldig
gode til det veldig dårlige.
Damene blir å se i 3.divisjon
også neste sesong.

Lykke til!
Konnerudgutten William Vangen (18) er i skrivende
stund en viktig del av St.Hallvards kamp om opprykk
til eliteserien i håndball. Vi ønsker William og laget
lykke til innspurten!

Konnerudløper Timo
Konnerudløper Timo Andre Bakken fikk i februar muligheten til å gå
skisprinten i Drammen. Det er moro når KIL har egne løpere på start i
verdenscupen. Kanskje blir det flere på start i framtida?

Spesiell takk...
Vi vil få sende en spesiell takk til Kiwi, Meny og
Baker Klausen som var viktige bidragsytere til at
KIL-festen blir den suksessen den blei. Takk!

Årgangsmøte
I april gjennomføres det
årgangsmøter for trenere og
oppmenn tilknytta hver årgang,
uavhengig av idrett, i idrettslaget.
Se informasjon på hjemmesider.

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.

Sammen om noe!
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Historietimen
Tekst: Per Runar Thoresen

”Klokken er slagen”
- En fantastisk Jubileumsrevy
1977 var et hektisk år for Konnerud IL. Klubben feiret
50 år samtidig som forberedelsene til Ski NM 1978
gikk for fullt.
Aktivitet og dugnadsinnsats går gjerne i bølgedaler,
men i årene 1976-78 var det fullt trøkk hele tiden. Er
det noen som kan mobilisere når det trengs, så er det
medlemmene i Konnerud IL som den gang utgjorde ca.
800 stk.
«Klokken er slagen» var navnet på Jubileumsrevyen som
Konnerud IL viste på sitt 50 års jubileum. Hele 3 dager
til ende ble forestillingen vist i gymsalen på Konnerud
skole for ca 800 begeistrede tilhørere. Chat Noirstemning. Det var lokale aktører som stod bak det hele
både hva angikk tekster, musikk og skuespill.
Jubileumskomiteen hadde lagt ansvaret i hendene på
Jan. B.Michelsen og Helge Dammen og det hele endte
opp i lokal Chat Noir-stemning på skolen hvor 255
stoler var benket ut, men ingen savnet myke seter.

Goro Halden hadde laget tekster til visene og Jan B.
Michelsen forfattet sketsjene med mange lokale gullkorn. Er det noe som fenger, er det sketsjer som lokalbefolkningen kan humre og le av.
En av KIL’s veteraner Bjørn Ask-Henriksen sto for den
høytidelige åpningen med mimring fra stiftelsen av KIL
for 50 år siden. Gjøken (i gjøkuret) i Arne Svendsens
skikkelse var revyens «røde tråd». Roar Nilsen og Ove
Støyl fikk oss til å humre med sitt kommunale høl.
Helge Dammen var selvsagt på banen og trioen Bjørg
Wike, Ove Støyl og Håkon Hafnor gav et glimt inn
i et norsk hjem når faderen kom hjem fra «Hauer’n»
uten medalje. Balletten til Berit Dammen gjorde stor
suksess. Ragnar Halden sørget for en stillferdig vise fra
stranda ved Stordammen. Konnerud husmødres miljø
og omgivelser ble fint tolket i en sketsj hvor Bjørg Wike
og Gudrun Mathisen medvirket. Ellers var det «lykketreff» - «Den rosa Panteren»- «Knuppen og Lillemor»
og «vi gratulerer» før tepper gikk ned for siste gang. Det
musikalske ble båret fram av Hans Jørgen Gomperud,
Yngve Greni, Jarle Kristiansen og Per Sydskow.

Løypemaskin til 70.000 kr
Etter SKI NM 1978 satt Konnerud IL tilbake med
penger på bok. Under NM hadde man lånte
maskiner, men nå ville man være selvhjulpen.
Etter dagens forhold er det jo en beskjeden
størrelse. Den gang som nå var det delte
meninger om dette kjøpet, men maskinen ble
kjøpt inn og gjorde sin nytte.
Bilde: Fra V: Jan Tore Udersaker, Erik Saugerud, Ingvild
Sommerstad og Ann Kristin Land. Bak Knut Skarra.
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Bilde: Øverst: Bjørn Ask Henriksen med nikkers og Østerdalscaps, Jan B. Michelsen i midten med slips, Goro Halden ytterst til høyre og Hans Jørgen Gomperud
nederst til høyre med gitaren. + mange andre dyktige aktører.

Sammen om noe!
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KIL-bussen
Tekst: Karianne Hajum

Konnerud Idrettslag har endelig fått tilgang på minibuss! I et strålende samarbeid med
Halvorsen trafikkskole på Konnerud har idrettslaget nå fått mulighet til å låne minibuss til reiser,
bortekamper, samlinger og konkurranser. Bussen skal dekoreres med logoen til idrettslaget.
Har en i ditt miljø lappen på minibuss? Da skal du ikke se bort fra at det kan bli sosialt veldig
morsomme borteturer i tida som kommer. Lyst til å vite mer om minibussen? Ta kontakt med
daglig leder Karianne Hajum på karianne@konnerud.no.
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Idrettslagsnytt
Tekst: Karianne Hajum

KIL-bussen

Konnerud Idrettslag har endelig fått tilgang på
minibuss! I et strålende samarbeid med Halvorsen
trafikkskole på Konnerud har idrettslaget nå fått
mulighet til å låne minibuss til reiser, bortekamper,
samlinger og konkurranser. Bussen skal dekoreres med
logoen til idrettslaget. Har en i ditt miljø lappen på
minibuss? Da skal du ikke se bort fra at det kan bli
sosialt veldig morsomme borteturer i tida som kommer.
Lyst til å vite mer om minibussen? Ta kontakt med
daglig leder Karianne Hajum på karianne@konnerud.
no.

Politiattester

Som idrettslag er vi pliktige at alle våre trenere skal
legge fram godkjente politiattester for administrasjonen.
Vi ber om hjelp til dette ved at gruppene er flinke til å
sørge for at attestene blir levert.

Trenerkontrakter

I forkant av det klubbinterne trenerkurset vil det sendes
ut trenerkontrakter til alle trenere i Konnerud IL. Disse
skal underskrives og leveres til administrasjonen ved
oppmøte på klubbinternt trenerkurs.

Årgangsmøter

For å gjøre kommunikasjonen på hver enkelt årgang
lettere, samt skape kortere avstand mellom gruppene
i idrettslaget, ønsker vi denne våren å gjennomføre
årgangsmøter på hver enkelt årgang fra 2000 til og
med 2009-årgangen. Alle trenere og oppmenn tilknytta
ulike idretter på årgangen er her invitert, og målet med
møtet er å skape god dialog rundt ulike utfordringer og
muligheter som er aktuelle på den enkelte årgangen. Se
hjemmesider for mer informasjon.

Klubbinterne trenerkurs

Denne våren vil idrettslaget gjennomføre klubbinternt
trenerkurs for samtlige trenere i idrettslaget. Dette vil
være en kurskveld på tre timer der samtlige trenere
skal få økt innsikt i idrettslagets verdier, visjon og
retningslinjer for gjennomføring av allidrett, barneidrett
og ungdomsidrett.

Sammen om noe!
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Av ungdom, for ungdom
Fysisk aktivitet, glede og ledelse i høysetet «Av ungdom, for ungdom»

Tekst: Joakim Dokka Nordstad
Statusoppdatering i henhold prosjektet og intervju av
aktivitetsledere.
Vi er godt i gang med 2016, snøen har kommet og
gått, det har vært kaldt og varmt, men vi storkoser med
kjente og nye aktiviteter ute på de ulike barneskolene.
I skrivende stund har vinteraktivitetsdagene til
barneskolene dessverre blitt utsatt på ubestemt tid.
Vi satser på mer snø slik at skistadion, sletta og
nærliggende områder kan bli fylt med positive, glade og
aktive barn og ungdom.
Det har vært utallige gode stunder, situasjoner og dager,
men til tider har det også vært utfordrende. Dette i
forhold til rammefaktorer som vær og vind, utstyr,
underlag, men også når det kommer til det pedagogiske
og relasjonene innad i trinnene og klassene.
Jeg har veldig trua og ser at ungdomsskoleelevene får
meget god og viktig trening i forhold til å håndtere
ulike situasjoner, både en til en, i grupper og i klasse.
Praksisen og situasjonene stiller krav til evnen til å ta
initiativ, ansvar, si ifra, være tydelig, oppmerksom og
omsorgsfull. En kan tydelig se bedring fra gang til gang
og at de stadig blir tryggere på seg selv og i rollen.
Derfor har jeg utfordret elever fra 8- og 9AKTIV ved å
stille de en del spørsmål om prosjektet og praksisen som
fokuserer på deres opplevelse, lederstil og væremåte som
aktivitetsledere på de ulike barneskolene.
Elevene som jeg har vært så heldig å få intervjuet er
Danial Raza (8A1), Emil Hellum Bjørnstad (8A1),
Henriette Jarnang (9A3) og Andrea Næss (9A3).
1. Hvordan opplever du å være aktivitetsleder ute på
barneskolene?
D: «Veldig gøy å være i aktivitet med barna. Kan
bestemme selv av aktiviteter. Vi kan se og erfare hva
som virker og hva som ikke virker.»
E: «Det er veldig hyggelig å være sammen med barna.
10
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Også er det morsomt og være aktiv.»
H: «Merker at barna engasjerer seg. Ser at de har lyst
til å være med og prøve sitt beste og sånt. Når jeg gir
de high five eller roser dem, så ser jeg at de vil gi enda
mer.»
A: «Veldig gøy. Litt annet. Det er gøy å dra ut på de
forskjellige skolene og legge opp aktivitetene til barna.
Spennende å se de andre barneskolene som jeg ikke har
gått på selv»
H&A: «Vi merker at de ser opp til oss. Og det gjorde
jo vi også. Vi syntes det var kult og stas.»
2. Hvilke egenskaper setter du fokus på i din lederstil?
D: «Være engasjert, positiv og blid fordi da kan det
smitte over på barna og da blir de blide og aktive også.»
E: «Jeg syntes det er viktig å være engasjert og blid sånn
at barna ser at det er gøy.»
H: «Bruke stemmen min. I fjor (8. klasse) var jeg litt
mer usikker siden jeg kjente noen av dem jeg hadde i
aktiviteten og de var jo bare et år yngre og da følte jeg
ikke at jeg kunne holde styr på alle. Jeg har blitt mer
bestemt og sikker utover året og etter flere ganger.»
A: «Det er viktig å være tydelig. Hvis jeg skal forklare
en lek og de ikke hører så er det dumt når leken for
eksempel er morsom. Jeg sier også ifra når noe ikke er
greit, det skal være rettferdig og hyggelig.»
3. Hvordan får du med deg barna på aktivitetene og hva
fokuserer du på da?
D: «Får de med ved å lekke vekt på litt konkurranse,
laginnsats og energi. Også prøver jeg å oppmuntre og
snakke med barna.»
E: «Jeg prøver å vektlegge at det er gøy, morsomt og si
at de må prøve å være med. Å se og snakke med barna

hjelper også syntes jeg.»
H: «Ha litt annerledes leker er gøy, da får vi med flere,
spesielt når de ikke har prøvd leken før. Når vi er med
så ser vi at de engasjerer seg enda mer og de vil vise seg
frem for oss som er eldre.»
A: «Det å være med på aktiviteten selv og vise at det
ikke er teit og at det er lov å gjøre feil. Vise seg frem
som gode forbilder.»
4. Hva syntes du er gøy? Og hva syntes du er utfordrende?
D: «Gøy å på en måte og forklare og vise det. Når
de hører en lek de kanskje ikke vil ha, så prøve å
demonstrere på en bra og hyggelig måte sånn at de har
lyst. Det syntes jeg er gøy og utfordrende. Å rose barna
er gøy for da ser jeg at de får mer «confidence».»
E: «Det er gøy å få lov til å være med og prøve seg. Og
det syntes barna er veldig gøy, også er det spennende
å forklare. Noen ganger er det utfordrende når de
ikke vil være med og sier de er skada og vondt. Også
er det utfordrende hvis noen krangler og sloss med
hverandre.»
H: «Å ha forskjellige aktiviteter. Det er gøy å lære bort.
Det er sikkert noen som ikke alltid er med og da ser jeg
når vi har nye og forskjellige aktiviteter at de prøver å
være med, det syntes jeg er gøy å se. Det er utfordrende
på starten å få alle til å følge med. Noen vil vise seg
frem foran klassen ved å tøffe seg og bråke og sånn.»
A: «Det er gøy å være ute på skolene. Være med på
å bidra til at barna får en time de kan se frem til. Jeg
håper i hvert fall de gjør det. Når leken har gått en
stund kan de bli utfordrende. Hvis noen melder seg ut
er det ikke alltid like lett å få de med igjen.»
5. Føler du at du kan bruke noe av det du lærer som
aktivitetsleder i andre situasjoner/arenaer?

vanskelig kan jeg jo oppmuntre og rose de sånn at dem
kan få troa på seg selv og øke innsatsen.»
E: «Vi kan jo bli bedre ledere. For eksempel hvis man
skal være kaptein på laget. Vi blir bedre til å snakke
foran andre, så kan vi bruke det ved presentasjon og
sånt.»
H: «Før så var jeg ikke så god på å bruke stemmen. Nå
tørr jeg å si ifra og være bestemt i forhold til kusiner og
sånt, sånn at ikke de alltid får vilja si. Jeg tørr også å si
min mening i klassen mye mer enn før. Bryr meg ikke
så mye om hva de andre syntes selv om jeg sier det stikk
motsatte av det de andre mener.»
A: «Ja, faktisk. Jeg er en del med naboene mine og
de har en del småbarn. De ser jo kanskje opp til meg
også, og det å bruke stemmen har jeg lært mye av som
aktivitetsleder. Ikke bare stå der, men være bestemt.
Når man er på skolen også, det at vi trener på å
formidle og være nøye hjelper oss på presentasjoner og
sånt. Jeg har egentlig alltid vært tydelig, men hvis jeg
ser noe urettferdig så sier jeg ifra, i hvert fall hvis noen
utestenger og sånt, alle skal jo få være med og være
inkludert.»
Det gir meg mye
For meg som står i dette til daglig gir det meg også mye
og jeg ser barna og ungdommene vokser på dette. Det
er veldig gøy å følge utviklingen, både den personlige
og som aktivitetsleder. Det er også veldig artig å se
at ungdomsskoleelevene reflekter rundt og snakker
om sine egenskaper og erfaringer. Jeg gleder meg til
fortsettelsen og videre utvikling.

Sammen om noe!
Sammen om å bygge relasjoner og legge til
rette for personlig utvikling!

D: «Hvis man er på et lag og noen syntes ting er
Sammen om noe!
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Skidager
Foto: Joakim Dokka Nordstad og Trym Winge Liverud
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Sammen om noe!
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IFO/UFO
Tekst og bilder: Ida Beate Dalene
Etter en deilig høst med mange aktivitetsglade barn
og instruktører, var det endelig klart for vintersesong
på IFO. Snøen gjør ikke barna mindre ivrige, glade og
motiverte, og vi nyter hver eneste dag ute på både ski,
skøyter og med annen vinterlek.
Vi er utrolig heldige som har et så flott område å
benytte oss av her på Konnerud. Barna tar på seg ski
rett utenfor dørene til hallen, eller tar skøytene rundt
halsen for å gå noen meter ned til skøytebanen. Dette
gjør at vi får utnyttet dagene og aktivtetstiden godt, og
barna koser seg lenge ute. I tillegg til dette er vi heldige
som har så dyktige instruktører, som gjerne tar med
seg både ski og skøyter hjemmefra for å bidra til lek
og moro sammen med barna. De første ukene vi var
ute i snøen, fikk barna holde på mye fritt, men etter
hvert har vi vært flinke til å ha organiserte opplegg som
utfordrer alle nivåer litt mer. Stafetter på ski har vært en
gjenganger, noe barna synes er både spennende og moro.
Konkurranseinstinktet er herlig å se, men mest av alt –
samarbeidet, idrettsgleden, motivasjonen og strålende
god innsats.
Hver mandag og onsdag er også UFO-barna på plass i
hallen, og disse har også selvsagt fått benytte seg godt av
stadions muligheter. Vi kjører som regel en av dagene
inne i hallen, og den andre dagen ute. Med gruppa på
11 barn, har vi som instruktører også muligheten til litt
tettere oppfølging, og vi konstruerer gjerne øktene ut i
fra hva barna forteller at de ønsker å øve på eller gjøre
mer av. Det er ingen tvil om at vi har det moro sammen,
og at barna setter pris på varierte økter sammen med
flinke, dedikerte instruktører.
Nå skal vi nyte snøen noen uker til, før det venter
varmere tider med flere, nye aktivitetsopplevelser!

Sammen om noe!
Om Norges beste IFO og UFO.
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Sporty ungdom
Tekst og bilder: Ida Beate Dalene og Thora Marie Langen
Vi vet at Konnerud er stappfullt av spreke,
motiverte og treningsglade ungdommer, og
hva er vel ikke bedre enn å utvide tilbudet for
dem enda litt til?
I regi av Konnerud IL startet vi på nyåret opp et helt
nytt prosjekt og treningstilbud for ungdomsskoleelever
fra Svensedammen skole på Konnerud, som vi har
valgt å kalle «SportyUngdom». SportyUngdom er et
tilbud ikke bare for de treningsinteresserte, som kanskje
allerede tilhører en eller flere av Konnerud idrettslags
grupper – men mest av alt for de som bare ønsker seg
en god start på dagen, eller en sprek avrunding etter en
lang skoledag. Hver tirsdag og fredag tilbys det tidlig
økter, fra kl. 06.45 fram til skolestart, og hver torsdag
har vi økt fra kl. 14.15 – kl. 16.30. Elevene får alltid
mulighet til å benytte seg av dusjer og garderober i
hallen, og på morgenen serverer vi også frokost og varm
drikke. Tilbudet er gratis, og passer for alle som ønsker
å være med.
Før første trening, ble det opprettet en Facebookside (SportyUngdom) der vi la ut informasjon om
opplegget. Vi var spente, og hadde gjort oss ulike
tanker om hvor mange som ville møte opp. 19
treningsklare ungdommer møtte oss i hallen den

morgenen, og det føltes ganske rått. Siden har det
kommet mange av de samme, men vi opplever
også at det møter opp nye ungdommer hver eneste
uke. Smitteeffekten er stor, og de er flinke til å dra
hverandre opp av senga på morgenen, eller en tur
innom hallen før middag på ettermiddagen.
«Jeg må jo faktisk bare stå opp 30 minutter før jeg
hadde gjort uansett, og da får jeg trent i tillegg» sier en
av ungdommene rundt frokostbordet. Vi har hatt noen
veldig fine stunder med disse sporty ungdommene, og
føler at vi blir bedre og bedre kjent med dem.
Vi har vært innom flere ulike treningsformer, og vi får
tilbakemelding om at variasjon gir mersmak. Tabata,
bootcamp, styrkesirkel, intervalldrag, yoga, pilates og
turn er noen av formene vi har prøvd oss på. Og flere
skal det bli!
Vi er stolte av å ha hatt noen vellykkede uker med
SportyUngdom, og vi gleder oss til fortsettelsen! Om
ikke lenge kan også øktene flyttes ut i deilig vårluft, og
vi kan benytte oss av det fantastiske uteområdet her på
Konnerud.
Vi ses!

Sammen om noe!
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Livet i håndballgruppa
For et håndballiv!

Tekst: Hedda Hajum Olsen og Tuva Rustestuen Hajum
Vi er en stor gjeng på 30 ivrige og engasjerte
jenter som elsker det vi driver med, nemlig
håndball. Vi var to lag før, da var vi rivaler, nå
er vi lagkamerater.
Laget vårt trenes av tre fantastiske trenere: Thea Hajum
Utvik, Karianne Hajum og Matthias Lindblom. De er
alltid engasjerte på trenerbenken under kamper og på
banen under treninger, som er hver mandag, onsdag og
fredag. Mandager pleier vi å trene med slynger, det er
det Inga som har, hun er mammaen til ei på laget. Det
går ut på å trene ved å bruke din egen kroppsvekt.
Kampene våre er som regel i helgene, men det kan
jo hende i ny og ne at det spilles noen kamper i
hverdagen. Vi spiller kamper hver helg, mot lag vi har
spilt mot mange ganger, og andre vi ikke har spilt mot
så mange ganger. Kampene spilles i tre serier, to lag i
J13 A serien og ett lag i J14 A serien. Like før påske
blei vi seriemestere i den ene serien! I tillegg spiller
vi i Sør-Norge Cupen, det er en vinn eller forsvinn
cup som alle lagene som vil og tilhører region Sør kan
melde seg på. Vi skal spille seminfinale i starten av
april.
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I løpet av årene har vi vært på mange cuper, og dette
året skal vi på Partille Cup i Gøteborg, Kolbotn Cup,
Glass Cup og Petter Wessel Cup. Vi lurer også på å
prøve oss i Beach Håndball serien. Denne sesongen var
vi med på Drammens cup, der hadde vi med tre lag.
To av lagene møttes i kvartfinalen og vinneren av den
kampen møtte det siste laget i semifinalen. Så gikk det
ene laget videre til finalen og vant mot Reistad.
Vi har mange engasjerte foreldre, både i håndballstyret,
heiagjeng og som dugnadere. Det kommer alltid mange
og ser på når vi spiller hjemmekamper og de er villige
til å kjøre langt og lengre enn langt for å la oss gjøre det
vi vil aller mest. Vi setter stor pris på at de stiller opp.
Selv om vi er et håndballag, har vi ikke bare fokus
på håndball, men også mye sosialt. Med laget har vi
for eksempel hatt en kick-off, der vi hadde Mesternes
Mester med felles overnatting, i tillegg har vi vært på
bowling og aketurer.

Har du lyst til å vite mer om oss?
Følg oss på instagram: @konnerudj02 da vel!

Sammen om noe!
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Turorientering
Tekst: Trond Cato Martinsen
Med vårens ankomst starter også sesongen for
Konnerud IL sine lavterskel mosjonsaktiviteter;
TurOrientering og Stolpejakt.
Turorientering har stått på programmet for
orienteringsgruppa i KIL siden 1969, og 2016
er dermed 48.gang man tilbyr denne formen for
bynært friluftsliv. Aktiviteten har de siste åra fått sin
renessanse, og med fjorårets salgsrekord i minnet har
klubbens turorienteringsutvalg et realistisk håp om å
nå ut til flere deltagere enn noen gang før. Opplegget
for 2016 inneholder 75 turmål, fordelt på områdene
Svensedammen, Bremsetjern, Svarterudbekken nord,
Ormtjern-Grinderud og Gjerpenkollen. De første
postene blir hengt ut til 1.mai, mens samtlige skal være
tilgjengelig fra 15.mai. Som tidligere år vil sesongen
vare t.o.m. skolens høstferie i begynnelsen av oktober.
For at uerfarne deltagere enkelt skal vite hvilken
vanskelighetsgrad de forskjellige turene har er alt
nivåmerket etter internasjonal standard. De enkleste
turmålene er markert som grønne, deretter kommer
blå, rød og svart. De som kun ønsker å prøve seg
på de nærmeste og enkleste turene har som tidligere
år en mulighet til å kjøpe «nærtrim»-utgaven av
deltagerkonvolutten. Deltagerkonvolutter kan kjøpes
via klubbens turportal turOrientering.no/konnerud
eller på utsalgsstedene Notabene Konnerudsenteret,

Statoil Konnerud, Løplabbet, Tri-Sport samt i
Turistforeningens butikk.
Ved siden av turOrientering har man de siste åra
også tilbudt lavterskelaktiviteten Stolpejakt, tidligere
«grønne turer på Sletta». Dette er et gratistilbud med
turmål (stolper) plassert langs gangveiene sentralt på
Konnerud. Det vil i sommer bli satt ut 3 runder med
10 stolper i hver, første runde tilgjengelig fra 15.4.
Stolpejakten er en flott mulighet til å komme seg ut
i nærområdet, enten man er ukjent i bydelen, skal ha
med barnevogn på tur eller kun ønsker seg et mål for
gå-/treningsturen. Alle som sender inn koder fra minst
15 av 30 stolper er med i trekningen av gavepremier
ved sesongslutt. Deltagerkort kan lastes ned fra
turportalenturOrientering.no/konnerud eller hentes hos
Notabene på Konnerudsenteret.
Vi oppfordrer alle lesere av Konnerud Sport om å
benytte sommersesongen til å bli litt bedre kjent i
eget nærområde. TurOrientering og Stolpejakt i regi
av Konnerud IL er en enkel og billig aktivitetsform,
tilgjengelig når det måtte passe deg, fra medio april til
oktober.
Les mer om lokale turmuligheter på klubbens
turportal, eller følg oss på Facebook;
«TurOrientering Konnerud IL»

TUR-SESONGEN
ER I GANG!
Vi gleder oss til ny sesong med turorientering!
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TURORIENTERING
NÅ PÅ FACEBOOK!
Konnerud IL sin turOrientering har nå fått egen
side på Facebook. Følg ”turOrientering Konnerud
IL” og hold deg oppdatert på hva som finnes av
mosjonsaktiviteter i egen bydel.
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KIL-Senior
World Cup sprinten

Tekst: Per Runar Thoresen
KIL Senior var klare

Det hele startet i 2003 hvor Konnerud IL på kort varsel
fikk forespørsel om å arrangere «Bysprint» i Drammen
sentrum sammen med «Byen vår Drammen».
Konnerud IL sa ja og Drammen Kommune ble også
involvert. I ettertid kan en lure på hvordan det var
mulig.

Da er det ikke spørsmål om kulde, blåst, regn eller
varmegrader. Alt må da være på stell når TV-kameraene
skrus på. Ellers bidrar vi på mange andre områder
som vakttjeneste, forpleining, transport, akkreditering.
Arena og så videre.

Snøkanonene

Arrangementet i 2003 ble en suksess og Bente Skari og
Jens Arne Svartedal kunne hoppe øverst på pallen og
hadde bare lovord om arrangementet.

Uten snø, intet skirenn og allerede i november/
desember på høsten begynner skigruppas folk og
nistirre på værmeldinger og gradestokker. Ingen vet
hva fremtiden bringer hva angår kuldegrader og det
gjelder å være på plass når sjansen byr seg. KIL Senior
har bidratt med snøkanonproduksjon i alle år, men i
år var det stopp. Nytt utstyr var kanskje for komplisert
for «gamlingene»? Vi har både lærenemme håndverkere
og ingeniører i vår stab. Kanskje får vi sjansen igjen til
neste år?

Suksess på suksess

15000 World Cup timer

Arrangementet ble en suksess som senere har ført til at
vi i 2016 har gjennomført vår 13 World-cup inkludert
sprinten på Konnerud i 2011. (i 2009 var det ingen
WC sprint i Drammen) På en måte trang vi kanskje
den hvilepausen?

En skal være forsiktig med å bli «høye på pæra» som det
heter, men vi har fått mange uttalelser fra ulike nivåer i
organisasjonskomiteen om at:
«Uten KIL Senior hadde ikke dette gått.»
Beskjedne som vi er kan vi vel tillate oss å si at: «Uten
KIL Senior hadde dette ikke gått så bra».
I alle disse årene har Kil Senior mobilisert 40-50
personer både til forberedelser og gjennomføring av
arrangementet.

Reklamen betyr alt

Rammen rundt rennet og den sportslige
tilretteleggingen er selvsagt viktig men hele Worldcup-sirkuset er preget av utallige millioner med
sponsorkroner fra bedrifter som vil ha noe tilbake.
KIL Seniors spesialitet har blitt å rigge på plass gjerder
og sette opp reklameplakater og segl. Vi har utviklet
et godt samarbeide med FIS som står ansvarlig for de
globale kontraktene og våre egne lokale sponsorer.
Selve skirennet med TV dekning tar jo bare et par
timer, men hele verden har jo fokus på disse 2 timene.
20
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Et lettere overslag forteller oss at KIL Senior har bidratt
med rundt 15000 dugnadstimer på World-Cup.
Toppen var 2010/11 hvor gjerder og bruer ble bygd
på Konnerud. Mange har vært med hele veien, noen
har blitt borte og nye har kommet til. Det er jo utrolig
mye kompetanse blant disse erfarne pensjonistene
både hva angår organisasjonserfaring, ledelse og ulik
yrkesbakgrunn.
For jobben har KIL Senior fått sin del av overskuddet
med få unntak. Noen synes kanskje vi har solgt oss for
billig, men vi er stolte over jobben og har stor glede av
å være med på idrettslagets suksess. Alle World Cupbidragene blir i hovedsak pløyd tilbake i klubbhuset.

Barneskirenn
med ung leder
Tekst: Nora Skyttersæter
Dagen før World Cup i Drammen arrangeres
det barneskirenn i byen. Konnerud IL satser
tøft på å rekruttere unge ledere, trenere,
dommere og frivillige. Et strålende eksempel
på dette er Nora Skyttersæter Saugerud (18)
som er tidenes yngste løpsleder. Her er Noras
rapport fra sin opplevelse med å være løpsleder
for barneskirennsuksessen.

jeg var klar over – det å bestille alt fra premier, boller
og saft, til å prate med alle sponsorene, til bestilling av
alt materiale (gjerder, start/mål oppmerking, bøtter å
blande saften i) til ikke minst alle frivillige og hvilke
arbeidsoppgaver som måtte besettes. Ukene var fylt med
utallige mail med bestillingsskjemaer, løypekart og alt
som skulle være rundt løypa. Til slutt måtte jeg ringe
politiet – for å høre om de ville hjelpe med å dele ut
medaljene som var i premie. Det var en nervepirrende
telefonsamtale det!

”Dette kan jeg helt ”Jeg fikk det til!”
klart gjøre igjen.”
Lyden av preppemaskinen og den fjerne dunkingen av
rockemusikk er bakgrunnsstøyen mens jeg sitter på en
kald benk inne i målteltet. Verkene føtter, kalde hender
og et dunkende hode enser jeg knapt der jeg sitter med
ett strålende smil om munnen. Jeg fikk det til. Jeg, jente
på 18 år, arrangerte PWC Drammen Barneskirenn og
fikk det til.

De 120 minuttene var helt fantastiske. Det å se barn i
alle aldre gå løypa med store smil om munnen, se de
frivillige barna stå på kulverten og danse til musikken i
bakgrunnen og at selv de vokse så ut til å kose seg. Det
var derfor jeg gjorde det. Det var grunnen til smilet jeg
hadde da jeg satt på en klissete benk inne i målteltet da
klokka tikket seg mot ni og tenkte at dette er noe jeg helt
klart kan gjøre igjen.

Det startet med et spørsmål halvveis ment som en
spøk; «Du har ikke lyst til å være løpsleder du da,
Nora?» spurte mamma en kveld vi satt og pratet om
hva O-gruppa hadde av dugnader og arrangementer i
2016. «Klart det» svarte jeg, bare litt mer seriøst. «Ja,
ville du virkelig gjort det?» - plutselig gikk stemningen
fra morsom og tullete, til litt mer seriøs. Svaret mitt var
et klart ja – og spenningen i magen (av både tanken på
mestringen hvis jeg fikk det til og nervøsiteten hvis jeg
skuffet) var det som drev meg i alle møtene, mailene og
telefonsamtalene jeg tok de neste månedene.
Det å si ja til en sånn oppgave er utrolig spennende.
Jeg har jo vært med som frivillig før så jeg følte jo at jeg
hadde litt kontroll over hva som faktisk trengtes. Jeg tok
ganske feil. Det ligger så mye mer i bakgrunnen enn det
Sammen om noe!
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Verdens yngste
i rennlederrolle
Tekst: Lage Sofienlund
Mads Granrud Madsgård (24) har de siste
sesongene vært en av Konneruds beste
skiløpere. Etter fjorårssesongen valgte han
å legge konkurranseskia på hylla, men
skiidretten, den er han fortsatt glad i.
Gjennom studier i Sport Management har
idrettsinteressen blitt kobla sammen med
interesse for arrangementsledelse og når
tilbudet om å være assisterende rennleder i
World Cup-sprinten i Drammen da dukka
opp, så var ikke Mads vond å be.

”Jeg syns vi skal arrangere
NM på ski i 2019!”

- Som assisterende rennleder har jeg lært veldig mye. Pål
Eskerud var rennleder og han har virkelig satt meg inn i
rennlederrollen. Som rennleder har man totaloversikten
over selve rennet. Man følger opp jury, det internasjonale
skiforbundet, tar dem imot i byen når de ankommer
Drammen. Man er involvert i alle justeringer og endringer
rundt det sportslige. Det er kan for eksempel være endringer
av løypa. Det foreligger en del retningslinjer fra FIS og
det skiforbundet som vi må passe på at vi ivaretar. Som
rennleder har man kort fortalt hovedansvar for at det
sportslige går best mulig for seg. I år har jeg lært mye av å
følge Pål, samt ha mange egne oppgaver jeg har gjennomført.
Neste år sier jeg ikke nei hvis jeg får spørsmålet om å ta
rennlederrollen, smiler Madsgård.

Unge mennesker får sjansen

Den siste tida har Konnerud IL skapt en kultur for
at unge mennesker tidlig utfordres i toneangivende
roller. Dette ser man igjen både på trenersida, i

Bilde: Mads Granrud Madsgård (24)var i år assiterende rennleder i verdenscupen. - Den yngste jeg har opplevd i den rollen, sier Vegard Ulvang.
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Bilde: Mads, som er idrettsutdanna og til daglig jobber som produktmanager i Mylna sport, ønsker seg NM på ski til Konnerud i 2019.

administrasjonen og nå også på arrangementssida. Med
tidenes yngste leder av barneskirennet, Nora Skyttersæter
Saugerud, samt Mads sin rolle som assisterende rennleder
viser KIL at man også her ønsker å gi unge personer
muligheten til å få erfaring tidlig. – Jeg er takknemlig for
at Arne Madsen har gitt meg muligheten, sier Mads, som
også forteller at Vegard Ulvang aldri hadde møtt en så
ung person i en så viktig rolle rundt i verdenscuprenn!

”Jeg tror Konnerud IL
har mye igjen for å være
gode på arrangement.”

det ga meg inspirasjon til å trene mer, konstaterer Mads
som også ønsker å spille inn en tanke til Konneruds
befolkning:
- Hva om Konnerud IL arrangerer Senior NM i 2019? Vi
har nå et fantastisk løypenett på stadion og mange unge og
gode skiløpere som er på vei opp og fram. Jeg tror virkelig
tida er inne for at Konnerud IL tar opp hansken og går
for å gjennomføre et NM. Jeg tar gjerne på meg rollen som
rennleder, sier en engasjert og klokkeklar Mads Granrud
Madsgård.

Toneangivende på arrangement

World Cup har avtale til og med 2019 i Drammen.
Mads tror Konnerud IL tjener på å være toneangivende
på arrangementssida. -Det vil kunne være en gulrot for
mange i klubben som tidlig får se de beste løperne i sitt
eget nærmiljø. Jeg har jo selv gått gradene som frivillig
rundt sprintarrangementet i ulike roller fra jeg gikk på
ungdomsskolen og fram til nå. Jeg kan skrive under på at
Sammen om noe!
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World Cup i Drammen
Ulvang: - Årets skisprint var best ever

Tekst: Arne Madsen og Ole Kristian Bøen
Enda en skisprint er over og takket være
frivillige, tilskuere, løpere og sponsorer ble det
en suksess på ny.

Barneskirennet hadde i år tidenes yngste rennleder i
Nora Skyttersæter Saugerud (18), men sin unge alder til
tross, så sørget Nora og de øvrige frivillige for at rennet
ble en suksess. Over 700 barn stilte opp og sørget for en
perfekt oppladning til sprintrennet dagen etter.

Årets renn kom én måned tidligere enn vanlig på grunn
av VM i skiskyting og touren i Canada. Selv om forberedelsene har pågått siden juni, merket vi likevel at rennet i
år kom tidligere enn det pleier.

Fantastisk ramme og norsk suksess

Med ustabile vintre er snøen alltid et usikkerhetsmoment, men takket være det nye snøproduksjonsanlegget
på Konnerud og fantastisk innsats fra ildsjeler i idrettslaget kunne vi konstatere at snøen var sikret noen uker før
rennet. Anlegget har for øvrig også sørget for skiføre på
Konnerud fra midten av november.

Når sola etter hvert dukket opp over Strømsåsen kunne
vi rett og slett ikke bedt om en bedre ramme.

Men selv om snøen var i boks, var det fortsatt mange
som var bekymret for om de rakk å bli ferdig i tide, mens
andre var nysgjerrige på om Drammens innbyggere faktisk hadde fått med seg at skisprinten kom tidlig i år.
Det varmer et skihjerte når man ser at den innsatsen som
legges ned i ukene og dagene før. Selv om noen nok til
tider gjerne skulle ønske at de hadde en måned til, gikk
alt på skinner frem til arrangementet som startet med
barneskirenn 2. februar.

Bilde: Vår egen Timo Andre Bakken gikk sprinten i Drammen.
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Når vi våknet tidlig om morgenen den 3. februar kunne
vi konstatere at alt lå til rette for nok en folkefest i byen.
Forholdene var glimrende og det har vel aldri vært kjørt
ut så mye snø som det ble i år.

Selv om det ligger enormt mange timer med forberedelser bak, er selve skisprinten en kort og actionfylt
affære. Dagen går i et fra teltene åpner til nedriggingen
er i gang. Sportslig ble det en norsk jubeldag fra ende til
annen med seier til Maiken Caspersen Falla som tok sin
tredje strake i Drammen. Ingvild Flugstad Østberg ble
nummer to og de øvrige norske fulgte opp med god innsats slik de pleier i Drammen.
I herreklassen var det knyttet spenning til om vinneren
kom til å gå med feste eller ikke. Etter omleggingen av
løypa var dette et spenningsmoment som virkelig løftet

Bilde: Foto Børre E. Helgerud. Helt til topps gikk Petter Northug i det som
omtales som den beste skisprinten i historien.

rennet et hakk. I finalen var det fire løpere med feste og
to uten, så svaret var ikke gitt på forhånd, selv om det
til slutt var Petter Northug som staket seg inn til seier.
Ola Vigen Hattestad fulgte på andreplass foran Eirik
Brandsdal som sikret norsk trippelseier.

Ingen skisprint uten frivillig innsats

Skisprinten er et logistikkarrangement av dimensjoner
og det er fullstendig umulig å gjennomføre uten solid
innsats fra frivillige. Medlemmer i alle aldre fra skigruppa
gjør en uvurderlig innsats før, under og etter rennet, men
det er også gledelig å se at skisprinten er et arrangement
for hele idrettslaget.
Det er mange grupper og enkeltpersoner som bidrar.
Om vi skal fremheve en gruppe utover skigruppa, må det
være gjengen fra KIL-senior som under ledelse av Reidar
Thorrud har jobbet og stått på med en dugnadsinnsats
idrettslaget virkelig kan være stolte av. Vi vil også trekke
frem O-gruppa for innsatsen de legger ned under arrangementet.

Bilde: Det var jevnt helt til mål!

Etter rennet vanket det bare lovord fra løpere og representanter fra FIS og Skiforbundet. Vegard Ulvang
uttalte at årets renn var det beste i rekken. Skrøt gjorde
også Terje Lund som er arrangementsansvarlig i Norges
Skiforbund.
De to har sett noen skirenn før, så de skryter ikke hvis de
ikke mener det. Det er takket være innsatsen fra de frivillige i idrettslaget og godt samarbeid mellom de tre arrangørene Konnerud IL, Drammen Kommune og Byen Vår
Drammen.
Vi vil også trekke frem Sparebank 1 BV og
Eiendomsmegler 1 som kom inn som ny hovedsponsor
foran årets arrangement. De markerte seg godt i bybildet
og bidro sterkt til at årets skisprint ble en suksess. Utrolig
moro når selv banksjefen står ute på torget og selger luer
til inntekt for Kirkens Bymisjon. Det er virkelig ekte
engasjement!
Selv om årets skisprint ble en suksess kan vi ikke hvile på
laubærene. Vi må fornye selve arrangementet, jobbe videre med kompetanseoverføring mellom funksjonærene og
viktigst av alt – vi må jobbe videre med det økonomiske,
for at skisprinten kan fortsette å tilføre midler tilbake til
idrettslaget slik at de aktive medlemmene er sikret gode
ski- og treningsforhold.

Bilde: Blomsterbarna fikk gleden av å overrekke blomster til løperne.

Neste år er vi tilbake med barneskirenn 7/3 og FIS
World Cup Sprint 8/3. TUSEN HJERTELIG TAKK til
hver og en av dere som bidrar før, under og etter arrangementet.

Sammen om noe.
Om skisprinten i Drammen!

Bilde: Ei flott løypepatrulje fra Konnerud IL sin skgruppe.

Sammen om noe!
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Bilde: Jørgen Anmarkrud fikk prisen som årets utøver i sykkelgruppa. Fantastiske
prestasjoner og strålende holdninger var beskrivelser i begrunnelsen.

Bilde: Bandygruppas leder, Øivind Bergstrand,
mottok prisen for Årets Gruppe på vegne av
bandygruppa.
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Bilde: Audun Heimdal (18) fikk prisen som årets individuelle utøver i
Konnerud IL. Han blei også kåra til årets utøver i O-gruppa.

Bilde: En av bandygruppas store ildsjeler
heter Trond Pape. Trond mottok pris for
sitt engasjement rundt bandyskolen og
nyttårsmarkering på sletta, i tillegg til god
trenergjerning.

Bilde: Disse utøverne stilte opp på KIL-festen for å få heder og ære etter en
spesielt framtrendende prestasjoner i 2015.

Bilde: Rune Stærkeby fikk pris for sitt flotte
trenerarbeid i bandygruppa.

Bilde: Fotballgruppas leder Fred Arild Løwe mottok pris for sitt sterke bidrag
som ildsjel med å skape sunn økonomi og god aktivitet i fotballgruppa.

Bilde: Isa Heggedal fikk stående applaus for sitt bidrag som ildsjel i o-gruppa og
skigruppa i Konnerud IL.

Bilde: Fotballgruppas Petter Dale stakk av med prisen som årets spiller i
fotballgruppa med sine tidvis veldig gode prestasjoner for klubbens A-lag.

Bilde: Knut Mortensen delte ut Kari
og Knut Mortsensstipendet. De heldige
mottakerne for 2014 og 2015 blei Kristine
Stavås Skistad og Audun Heimdal. Vi
gratulerer!

Bilde: Lennart Hansson er trener i
håndballgruppa. Han fikk på KIL-festen
honnør for sitt gode arbeid med sitt jentelag.

Bilde: Mai-Britt Kopperud gjør en stor jobb i håndballgruppa.
Hun blei for det hedra med pris for alle timene hun har lagt
ned for håndballglade Konnerudjenter og gutter.

Bilde: Magne Killingstad fikk pris for sitt arbeid som ildsjel i
skigruppa. Som seg hør og bør for en ildsjel mottok han prisen i ei
kort pause fra forberedelser til skirenn som blei avvikla dagen etter

Bilde: Marie Laukli (15) fikk prisen som
årets utøver i skigruppa. God utvikling
kombinert med sitt sterke bidrag som
positiv lagspiller i gruppa var noe av
begrunnelsen.

Bilde: William Vangen (18) blei kåra til årets lagutøver i KIL. Han fikk
også pris som årets utøver i håndballgruppa, samt var heldig mottaker av
Seniorstipendet som deles ut av KIL-Senior.

Bilde: Ole Martin Anmarkrud fikk hyllest
som årets trener i idrettslaget. Bakgrunnen
for prisen er Ole Martins strålende bidrag
som trener og ildsjel i sykkelgruppa på
Konnerud.

Sammen
om noe!
Bilde: Årets trener i O-gruppa
blei Jonas Juveli.
Jonas trener 27
o-løperne som er eldre enn 15 år og høster mye skryt for sin
leikne og kreative inngang i trenerrollen.
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Jentejubel i skigruppa
Tekst: Lage Sofienlund
Caroline Madsens gjennombrudd
2016-vinteren har vært en gedigen opptur for
skijentene i Konnerud IL. Først og fremst har Caroline
Madsen (21) fått sitt gjennombrudd med flere
plasseringer blant de 30 beste jentene i Senior NM.
Hun gikk også på laget som tok en sterk 10.plass i
NM-stafetten på lag med juniorene Kristine Stavås
Skistad og Tiril Liverud Knudsen. Alle som har fulgt
skigruppa tett de siste årene veit hvor fantastisk fortjent
det er at Caroline lykkes så bra som hun gjør nå. Her
snakker vi om en utøver som virkelig står fram som et
forbilde for yngre utøvere, som en god lagkamerat og
med en sterk evne til å jobbe seg gjennom motgang.
Gratulerer til Caroline med en strålende sesong!

Juniorjentene herjer
I juniorklassene har Konnerud et sterkt jentemiljø. Til

tross for at Anna Marie Weel (19) er ute med kneskade
og Marthe Klausen (19) har fått sesongen spolert på
grunn av kyssesyken, så har resten av de rødkledde
jentene slått beinhardt fra seg. Kristine Stavås Skistad
(17) fosser gjennom sporet, leder norgescupen
sammenlagt, har tatt 3 NM-gull og vunnet Nordisk
juniorlandskamp. Klassevenninne i 17-årsklassen
Amalie Winnes følger opp med sølv og bronse i Junior
NM, mens et år eldre Tiril Liverud Knudsen (18) ikke
er snauere enn at hun i 10 kilometer klassisk i Junior
NM parkerte hele feltet og tok sitt første NM-gull.
Dagen etter tar hun bronse på skøytedistansen. Disse
tre jentene deltok også på stafettlaget til Buskerud
som tok en sterk bronsemedalje. Vi gratulerer jentene
med fantastiske prestasjoner. De kommer ikke
tilfeldig. Dette er indre motiverte, ydmyke og ekstremt
lærevillige jenter som hver eneste dag legger ned trening

Bilde: Foto Erik Borg. Amalie Winnes og Kristine Stavås Skistad (17) gikk begge inn til
medaljer i vinterens Junior NM.
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Bilde: Foto Erik Borg. Kristine Stavås Skistad imponerer stort denne
vinteren. Kristine flytta i høst til Lillehammer der hun går på NTG.

Bilde: Foto Erik Borg. Tre Konnerudjenter gikk på Buskeruds stafettlag som tok bronse i kretsstafetten i Junior NM. Til h Tiril Liverud Knudsen (18), Amalie
Winnes og Kristine Stavås Skistad (17).

Bilde: Marie Laukli gjør det sterkt i 16 årsklassen. Her
står hun på toppen av pallen i årets ungdomsbirken.

Bilde: Caroline Madsen (21) har gjort flere gode renn denne vinteren.

med den lille ekstra kvaliteten som gjør at man utvikler
seg litt raskere enn konkurrentene. Dette er ikke det
siste vi har sett av Konnerudjentene!

Ungdomsbirkebeiner
Marie Laukli (16) imponerte med en sterk seier i
Ungdomsbirken like før påske. I det 15 kilometer lange
rennet, med stor deltagelse, gikk Laukli helt til topps.
Marie melder selv at en viktig del av suksessoppskrifta
er at hun er fast utdeler av Konnerud Sport i sin rode
på Jordbrekkskogen. Hun har lovet å fortsette å dele
ut bladet helt til den dagen hun vinner det virkelige
Birkebeinerrennet. Tidligere i vinter har Laukli også
fått med seg en sterk lagseier i ungdomsstafetten i
Holmenkollen der hun representerte Buskerud skikrets.

Unge trenerkrefter

unge trenere. Det er også en utfordring å rekruttere
kvinnelige trenere. I Konnerud IL jobbes det godt
med disse punktene. Nora Skyttersæter Saugerud (19)
og Anna Marie Weel (19) er begge denne vinteren
engasjert som trenere i 11-12 og 13-14 årsgruppene i
skigruppa. Begge er også engasjert som ungdomstrenere
i allidretten på Konnerud utover våren. Her er også
Marte Norbom Killingstad (18) med. Bunnsolide
forbilder for yngre utøvere i idrettslaget vårt.
Avslutningsvis er det bare å gratulere skigruppa med en
meget sterk sesong. Videre blir det spennende å se om
jentene nå klarer å dra nytte av hverandre og utvikle
fellesskapet og utviklingsmiljøet enda videre. For som
det kan være viktig å huske på i medgangstider:
«God kan du bli aleine, men best blir vi sammen»

I norsk idrett er det en utfordring og rekruttere nok
Sammen om noe!
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Vinterens høydepunkt
Hovedlandsrennet 2016

Tekst: Amanda Skyttersæter Saugerud

Foto: Julie Henriette Arnesen

Hovedlandsrennet for 15-16 åringer er
skinorges største massemønstring. Her kan
dere lese rapporten fra en av utøverne, Amanda
Skyttersæter Saugerud (15).
15 deltagere
I år gikk turen til Fauske rett utenfor Bodø fra 26.28. februar. Med 15 spente utøvere, 2 trenere og et
støtteapparat av foreldre det ikke går an å klage på,
dro vi oppover. Gjengen på 15 utøvere bestod av 7
jenter: Hanna Nordbom Killingstad, Marie Laukli,
Julie Henriette Arnesen, Andrea Ranvik, Amanda
Skyttersæter Saugerud, Anniken Ranvik og Mari
Landro Svingheim, og 8 gutter: Fredrik Sydtskow,
Sindre Lysaker Nordbom, Henrik Marius Laukli,
Emilio Sebastian Husum Maldonado, Nikolai
Nordhaug, Aslak Heimdal, Simen Ruud og Christoffer
Ruth.

7,5 km for G16. Alle gjorde en helt strålende innsats
og hvor Marie Laukli J16 vant en imponerende 8. plass
og Simen Ruud på en super 25. plass ikke langt bak
pallen, med resten av gjengen som også gjorde en helt
fantastisk jobb ute i sporet.

Skicross er moro
Lørdag- sprint og skicross! Først på planen var prolog
for alle sammen, så skulle man kvalifisere seg videre
til kvartfinale. Hvis du ikke gikk videre til kvartfinale
kom man til skicross. Skicross er egentlig en løype med
leking på langrennsski. Marie Laukli gikk kjempebra og
kvalifiserte seg videre til kvartfinalen og endte opp på
en fantastisk 14. plass. Resten av gjengen gikk skicross
og hadde det utrolig gøy. Der kom Mari Landro
Svingheim på en imponerende 6. plass, Julie Henriette
Arnesen på en sterk 16. plass og Andrea Ranvik på en
sterk 30. plass. Sindre Lysaker Nordbom imponerte
med en 18. plass og Henrik Marius Laukli kom på en
super 34. plass.

Stafett
Søndag- stafett! For en dag! Rennet som gjør langrenn
til ikke bare en individuell sport men også en lagsport
(innimellom i hvert fall). Dette viste oss alle at vi er
sammen om noe, ikke hver for oss! Buskerud gikk
utrolig bra, på jentesiden vant vi 2. plass og 7. plass og
på guttenes side vant vi en 5. plass, 9. plass og 13. plass.
Man kan trygt si at helgen ble en suksess og det går
ikke an å klage på støtteapparat med felles smøring og
prepping av ski for Buskerud, heiing og oppfølging fra
trenere og foreldre. Dette var en fantastisk og morsom
opplevelse og gjengen gleder seg allerede til neste år.

Bilde: Simen Ruud gjorde et fantastisk renn på 7,5 kilometer klassisk i Hovedlandsrennet. En
sterk 25.plass i 16 årsklassen av gutten som om sommeren spiller fotball på klubbens guttelag.

Marie og Simen imponerte
Tre distanser og tre nye eventyr ventet. Fredagen kom
og først ved døren stod: 5 km for J15,J16 og G15 og
30

Sammen om noe!

VM-rapport fra
Konnerudgutta
Tekst: Audun Heimdal
I vinter har det vært Junior VM i
skiorientering i Østerrike. Jørgen Baklid
(17) og Audun Heimdal (19) representerte
Norge. Audun har sendt oss en rapport fra
VM-dagene.
Junior VM var i Østerrike i Obertilliach. Det varte en
uke og vi gjennomførte 4 konkurranser, sprint, mellom
(fellesstart), lang og stafett. Det hadde vært lite snø i
området tidligere i vinter, men det snødde masse de to
dagene vi var der før konkurransene begynte, så det ble
flotte forhold både i scooterløypene og i storløypene.
Første konkurransedagen, sprint, ble annullert ettersom
det ble gjort feil i startområdet. Det ble litt kaos
på start siden starten i ungdoms EM, som også ble
arrangert der nede, ble utsatt, og dermed skulle starte
parallelt med junior-VM. Mange utøvere fikk kartet
mye lenger før startøyeblikket enn man skal som er 15
sekunder. Kjedelig for meg som hadde gått et godt
løp og ble nr. 3, og for Jørgen som kom på 8. plass.
Heldigvis klarte jeg å nullstille meg til neste dag (da ble
det kjørt ny sprint) og ble også nå nr. 3, 2 sekunder
foran fjerdeplassen. Jørgen ble nå nummer 11.
Neste dag var det mellomdistanse på programmet og vi
gledet oss til fellesstart. Første delen av løpet kommer
vi oss bra gjennom og ligger sammen på meldepost,
på 4. og 5. plass, men så kjører vi et scooterspor ned
en bratt dal, over en bekk, hvor Jørgen knekker skien
og ødelegger løpet. Jeg nærmer meg russeren foran,
men kommer aldri helt opp i ryggen og går i mål som
nummer fire 13 sekunder bak 3. plassen.
Etter en hviledag var vi klare for langdistanse med
drøyt 20 kilometer lengde etter optimalt veivalg. Igjen
åpner begge bra og henger med i medaljekampen.
Denne gangen er det jeg som tabber meg ut og får
løpet ødelagt ved at jeg faller og mister den elektroniske
brikka vi har med får å registrere postene. Jørgen

derimot går bra og ligger på 3. plass på passeringstidene
ved arena med noen kilometer igjen. Dessverre går
dagens vinner, Gorlanov, styggfort på sisterunden og
tar 3. plassen. 4. plass er allikevel solid i jr-Vm for
17-20 åringer for Jørgen som går egentlig tilhører
17-års klassen.
I de individuelle konkurransene gikk vi såpass bra
at begge blir tatt ut til 1. laget sammen med Vegard
Gulbrandsen fra Asker og etter tre solide etapper i
løypene på 13-1400meters høyde går vi inn til sølv,
etter Russland, like foran Sverige. Veldig god avslutning
på en fantastisk uke i alpene. (Vegard gikk første,
Jørgen andre og jeg tredjeetappe).
Begge er fornøyde til tross for at vi får et ødelagt løp
hver. Jørgen har fortsatt 3 år til i juniorklassen og jeg
har igjen et år. Vi satser på å kunne gå for Norge og
Konnerud neste år igjen i Finland.

Bilde: Audun Heimdal har gjort det til en vane å forsyne seg av medaljefatet i
internasjonale mesterskap.

Bilde: Jørgen Baklid er en kunstner med kroppen sin. Ekstrem kroppsbeherskelse
kommer godt med i vanskelig skiorienteringsterreng.

Sammen om noe!
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Flomlysfest i
Konnerudgryta
Tekst: Lage Sofienlund
Lokale gutter engasjerer
850 mennesker hadde funnet veien for å se Konneruds
A-lagsgutter ta imot Lyn til NM-kamp i vår egen
gryte. Klubblåta «Sammen om noe» runga over
høyttaleranlegget, Ekornberget og Bastionen bidro med
lys, røyk og rop, og den eminente speakeren for dagen,
Ole Petter Holm, leverte speakertjeneste på høyde med
det beste i utlandet.

storfavoritt Lyn. Vi er stolte av prestasjonen og ramma
vi klarte å skape. Det er fantastisk å se et seniormiljø
som tar så sterkt initiativ til å skape noe rundt seg
selv. Her kan mange av idrettslagets utøvere lære mye!
Parkeringsvakter, speakertjeneste, snømåkejobb på
tribuner og sekretariatjobb blei serva av de spillerne
i A-troppen som selv ikke spilte kampen. Her er vi
sammen om å skape de gode opplevelsene!

Gåsehud

Imponerende seniormiljø

Etter rundt et kvarter spilt drar A-lagets igangsetter
og stopperbauta Simen Christoffer Borge seg inn i
16-meteren og måker kula i goalen bak en fortumla
Lyn-keeper. Hva skjedde? Hvor kom det fra? Den
gamle storheten fra Oslo vakla. Den spontane
reaksjonen fra publikum og ressursbenken var
elektrisk. Det var oppkok i gryta! Det bobla og brusa i
Konnerudblodet.

Konnerud stiller i år med tre lag i seriesystemet. Lagene
spiller i 4, 6 og 7.divisjon. Disse to lagene serves av to
treningsgrupper. A-laget består av 32 mann som skal
spille i 4 og 6.divisjon, mens C-laget i 7.divisjon driftes
av ei strålende gruppe på 27 mann. Det betyr at rundt
60 seniorspillere denne sesongen deltar i Konnerud
Fotball sitt seniormiljø. Da kan man trygt snakke om at
vi har etablert et inkluderende fellesskap!

Hederlig innsats av gutta

Sammen om noe! Om lokal idrettsglede.

Stillinga til pause var 1-1, og sluttresultatet blei 3-1 til

Bilde: På sin vante plass bak mål stilte Ekornberget mannsterke til flomlysfest.
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Bilde: Petter Dale og Niklas Wilkinson står i mur. Bak ser dere Konneruds beste
spiller denne kvelden, kaptein Martin Nordvik Tomter.

Bilde: 4.divisjons beste supportergruppe

Bilde: Eventyrlig ramme i cupkampen i Konnerudgryta. Bastionen og Ekornberget var enige om dette er
landets to beste supportergrupper i lavere divisjoner!

Bilde: Full fyr i Ekornberget!

Bilde: Konnerudgutta maner til kamp. I mørket sitter 850 tilskuere og venter spent på at fløytesignalet skal starte moroa.

Sammen om noe!
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Bandygruppa
Bandygutter med sølv i NM

Tekst: Birgitte Finckenhagen
Kom og bli kjent med Småguttlaget. Dette er nemlig
en absolutt herlig gjeng!
I år har vi vært vitne til noe magisk! Vi hadde 16
dyktige spillere fra 3 årstrinn, og kombinerte det med
en ung, engasjert og faglig dyktig trener. Vi plusset på
en erfaren Assistenttrener og dedikerte foreldre. Og
etter mange timers innsats og hardt arbeid sitter vi igjen
med enormt mange gode minner og en sølvmedalje fra
NM!

Tre-i-ett lag

Dette er gjengen som klarte det ingen trodde om dem.
De ble satt sammen av 3 årstrinn. Vi har rett og slett så
få spillere fra 2001, 2002 og 2003 at de i sum akkurat
utgjorde 16 gutter. De ble fort kjent med hverandre på
barmarkstreninger høsten 2015, og viste umiddelbart
at her boblet det av energi og idrettsglede. Alle har de
sterke og ulike kvaliteter som skinner på og utenfor
banen. De støtter hverandre og jobber sammen som ett
lag – til inspirasjon for oss alle.

Så hva er hemmeligheten bak suksessen? I følge
Trener Filip kjennetegnes gutta ved at de alltid er
arbeidsvillige og fokuserte. Arbeidsdisiplin, treningsvilje
og engasjement har vært oppskriften på den formidable
framgangen. Og på pizzakvelden dagen etter
sølvmedaljen ble det lovet både tøffere løpetreninger
og smarte taklinger til neste sesong. Så her ligger alt til
rette for nye oppturer!

19-åring som trener, rett fra 3 år i Sverige

Konnerud Bandy skaffet oss den beste treneren, Filip
A Johnsen. Han har spilt for Konnerud i hele sin
oppvekst, og gikk 3 år på Videregående Bandylinje i
Sverige. Han har selv vært med på å vinne både Sølv
og Gull i NM da han selv var Smågutt, med Rune
Stærkeby som trener. Filips erfaring og store kunnskap
om bandy skapte respekt blant spillerne hans. Men
hans aller største gave til Småguttlaget – det er hans
ekte engasjement! Filip tar seg tid til å forklare spillet,
han har et arsenal av gode øvelser, han krever disiplin,
og han inviterer stadig til latter og lek. Han er en
helhjertet trener!

Støtteapparat

Vi vil rette en stor takk til Alf Runar Frydenlund
som har vært en fantastisk Assistenttrener! Han har
samarbeidet tett med Filip og investert utallige timer
på gutta våre gjennom mange år. Helge Amundsen
har tålmodig slipt skøyter i flere timer enn vi tør regne
på. I tillegg har flere av foreldrene kjent på lysten til å
delta i dette stjernelaget, Espen Myhre, Espen Formoe
– ja, egentlig bør alle foreldrene nevnes her! Dette
er engasjerte foreldre som heier og støtter, stiller på
kamper og treninger, kjører og henter. Dugnader tas
imot med positivitet, og med samme lagånd som gutta
viser på banen!

Bilde: Sølvguttene i NM for småguttelag.
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Helt til slutt kan Lagleder Birgitte Finckenhagen
anbefale alle foreldre å kreve jobben som lagleder. Det å
følge et lag så tett, få bli kjent med spillerne, foreldrene
og trenere har gitt LANGT mer glede enn arbeid!
Tusen takk!

Bandykiosken
Tekst: Anne Grethe Pape
Bandygruppa har også denne vinteren hatt åpen kiosk
på Sletta, i Klubbhuset på bandyskolelørdagene – og i
Skøytehytta de øvrige lørdagene og søndagene.
Kiosken er drevet på dugnad av bandyforeldre, hvor
både skøyte- og skifolket har kunnet komme innom til
nystekte vafler (og noen ganger kanelsnurrer) og varmt
drikke – og det er det mange som har benyttet seg av.
Vi har truffet mange hyggelige mennesker, noen gamle

kjente – og blitt kjent med nye.
Vi takker alle dugnadsforeldrene som har stilt opp,
samt alle som har vært innom og støttet bandygruppas
kioskdrift.
Dette ble dessuten siste sesongen for Bandygruppa på
Sletta – og dermed også for kiosken, så vi takker for oss
– og ses på kunstisbanen kommende sesong.

Historiens første jentebandykamp for KIL
Tekst: Jan Rune Idal
Bandymiljøet for jenter har vokst i de senere år på
Konnerud. Denne vinteren har mer enn 30 jenter vært
med på bandyskolen og mange av disse har også vært
med på jentegruppas treninger. Konnerud bandy har et
stort ønske om etablere bandy også for jenter og de siste
sesongene har vi gledet oss over en økende interesse og
stor idrettsglede blant de jentene som kommer.
Moro var det når vi avrundet sesongen med
vennskapscup sammen med de øvrige Drammenslagene
lørdag 12. mars på Marienlyst. Dette var en cup for
de aller minste jentene fra 1-2 klasse. Konnerud bandy
stilte 2 lag og dette ble da faktisk Konnerud bandy sine
aller første jentebandykamper noensinne. Cupen var
fantastisk morsom og det var et mylder av blide jenter
som koste seg på skøyter denne lørdagen.
På vegne av Konnerud bandyjenter takker jeg for en
flott sesong og gleder oss allerede nå til neste sesong
med egen kunstis!

Bilde: På Konnerud har det denne vinteren blitt
arrangert bandyskole, jentecup og det har vært åpen
bandykiosk. Bandygruppa leverer stor barneidrett!

Sammen om noe!
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NM-gull til ”Old-Boys”
Tekst: Trond Pape
Bandygruppas Old-boys gutter har til tider spilt
fantastisk bandy i vinter. Noe som til slutt resulterte
i NM-finale. På andre siden av banen i finalen sto
NM-vinneren de to siste årene, (Mjøndalen) klar til
å ta pokalen nok en gang. Men vår gutter ville det
imidlertid ikke helt slik. Etter en første omgang det
luktet svidd av, ledet Konnerud hele 6 – 0. Da var i
realiteten kampen avgjort. Etter en annenomgang, med
et mål til hvert av lagene, kunne Konnerud-gutta slippe
jubelen løs. Kommende årganger i bandygruppa har
virkelig noen spreke karer å se opp til.
I tillegg til dette spilte A-laget kvalifisering til eliteserien
mot Hamar. (2 kamper) Her ble det tap i begge
kampene. En positiv opplevelse der gutta ser at, med
litt mer øvelse, så kan de mestre nivået i eliteserien også.

Bilde: Bandy er fotball på is. Det er vanskelige, det går fortere, det krever mer,
sier A-lagets Christian Ronten.

Bandyskolen 2016
Tekst: Trond Pape
Med ca. 110 deltagere ble også årets bandyskole en
fargerik begivenhet på Sletta!
Rundt 30 jenter, og 80 gutter i alderen 5 til 8 år
skøytet seg frem igjennom 6 lørdager i januar/februar.
Bandyskolen er for mange første gang med skøyter på
bena. Men med hjelp av «pingviner», samt dyktige og
motiverte instruktører er fremgangen i løpet av disse
lørdagene formidabel.
Trolig vil nok noen av disse bandyskoledeltagerne
en gang i fremtiden spille med det Norske flagget på
brystet!
Men for oss som får lov til å dele disse lørdagene med
barna, har betydningen av aktivitet, en mye større verdi
en fremtidig suksess som bandyspiller. Det viktigste vi
kan bidra med er positive opplevelser i et aktivt miljø
sammen med andre barn. Legge til rette for at barna
ønsker å være i aktivitet.
Barna oppfordres til variert aktivitet. Noe det ligger
godt til rette for i KIL.
Med mange forskjellige idretter i samme idrettslag, har
barna en fantastisk mulighet til variasjon. Bandygruppa
ønsker således de andre gruppene i KIL lykke til med
36
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sine bidrag til variert aktivitet for barna.
Kunstis
Etter mange år på «flukt» ned til Marienlyst, får KIL
endelig egen «lekegrind» for bandy. Med bortimot 300
aktive i bandygruppa, var behovet for kunstisbane på
Konnerud skrikende.
Fra høsten 2016 flytter bandygruppa inn på «ny» bane.
Sletta blir byttet ut med en moderne kunstisbane, som
gir oss en mye større grad av forutsigbarhet.
Neste bandyskole blir november/desember 2016.

Bilde: Norges største bandyskole finner sted på Konnerud. Neste år foregår den for første gang på kunstis. Alle med skøyter gleder seg.

Bilde: En strålende dag på isen!

Sammen om noe!
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Ungdomsportrettet
- Siri Hansson
Tekst: Lage Sofienlund
Siri Hansson går i 10.klasse på
Svensedammen. Og så spiller hun håndball.
Mye håndball. Den blide og energirike jenta
fra Jordbrekkskogen smiler når jeg spør henne
hvordan det går å kombinere skole og trening.
– Vi trener jo 3 ganger i uka med laget, og så er det
stort sett alltid kamper i helgene. Jeg syns det går fint å
kombinere, men jeg vil jo veldig gjerne gjøre det veldig bra
både på skolen og på håndballen, så noen ganger kan jeg
bli litt sliten. Så lenge jeg er strukturert og har god oversikt
over hva som skjer, så går det egentlig fint, konstaterer hun
før hun legger til med et smil: Men jeg kan nok kanskje bli
litt flinkere til å gi litt blaffen i ting noen ganger!

”Laget. Miljøet er den
viktigste grunnen til at
jeg har blitt god.”
På spørsmål om hvorfor hun tror hun har blitt så god
som hun har blitt kommer svaret kontant: - Laget.
Grunnen til at jeg har blitt god er at jeg er en del av et
veldig godt miljø. Jeg tror miljøet er helt avgjørende for
å bli god. I tillegg til de herlige lagvenninnene mine, så
må jeg også skryte av trenerne våre. Pappa er jo treneren
vår og jeg syns han gjør en veldig god jobb. Marianne
Torstensen har kontroll på alt rundt laget og hvis det er
noe vi jentene lurer på kan vi alltid spørre Marianne.
I år har vi også begynt med mer spesifikk fysisk trening
der Nina Bull-Engelstad lærer oss masse om blant annet
styrketrening, forklarer gladjenta som har søkt seg til
idrettslinja på St.Hallvard VGS den kommende høsten.
- Jeg syns idrettslinja på St.Hallvard virker veldig
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spennende fordi den er så variert. Man kan få drive med
mange ulike aktiviteter samtidig som man lærer mye i de
teoretiske idrettsfagene. Jeg har alltid likt å drive med flere
aktiviteter og syns det er gøy å kunne være litt allsidig,
forteller Siri som hele barndommen har drevet med
både friidrett og fotball ved siden av håndballen. Nå er
det derimot håndball som gjelder.

”Jeg klarer ikke tenke
håndball hele døgnet.”
– Ja, jeg har bestemt meg for at det er håndball som
gjelder nå. Jeg trivdes veldig godt med friidrett, men der
slutta de jeg trente sammen med, så da forsvant miljøet.
Miljøet er så viktig. I fotballen var miljøet supert, men jeg
syns bare det er morsommere å spille håndball, så da endte
jeg med å velge det.
Denne vinteren har Siri deltatt på landslagssamling
og være kaptein for regionslaget i bylagsturnering i
Trondheim. Der fikk hun tillit som kaptein. – Jeg er
ikke den beste på laget, men jeg tror kanskje jeg blei valgt
til kaptein fordi jeg er en person som bryr meg om de
rundt meg. Jeg blei glad og stolt når jeg fikk den tilliten.
Mens jeg sitter og snakker med Siri slår det meg at
hun er imponerende jordnær og ydmyk. Jeg tenker
derfor det er spennende å spørre midtbacken med
gjennombruddskrafta og spilleforståelsen om hva hun
tenker om seg selv som håndballspiller. – Jeg vil bare
trene og se hvor god jeg kan bli. Jeg tror jeg kjennetegnes
av at jeg er fokusert på det jeg skal gjøre. Jeg terper mye.
Når jeg kommer på trening, skal jeg gi 100. Jeg tror det
er viktig å vite hva man ønsker å bli bedre på. Nå jobber
jeg for eksempel mest med skuddet mitt og med å bedre
fysikken. Noen av tingene jeg skal forbedre kommer jeg
fram til sammen med treneren, men jeg tenker også en del

Bilde: Siri Hansson (15) er denne våren ferdig på Svensedammen. Da går turen videre til videregående skole. Håndballen, den blir med videre.

Bilde: På trening gir jeg alltid 100%. Jeg tror en god egenskap jeg har er at jeg er flink til å
være fokusert, sier Siri Hansson.

over det på egenhånd. For å kunne se hvor god jeg kan bli,
så er jeg forberedt på at jeg må ofre noe for idretten min,
men jeg er også opptatt av å ha et liv utenom idretten.
Jeg blir veldig inspirert av de gode venninnene mine som
ikke driver med håndball. Jeg klarer ikke tenke håndball
hele døgnet, forklarer Siri Hansson, som også forteller at
hvis håndballdrømmen ikke går i oppfyllelse så kan hun
veldig godt tenke seg og på en eller annen måte jobbe
med idrett.

”På trening gir jeg alltid
100.”

Bilde: Siri er ei gladjente som sprer positivitet rundt seg. Kanskje er den en av
grunnene til at hu har fått være kaptein på regionslaget

aller beste minnet. I ekstraomgangene i bronsefinalen
var det uavgjort, og da er det førstemålet som vinner.
Hele laget kjempa sammen og jobba knallhardt. En
skikkelig sterk lagprestasjon, men en av oss måtte skyte
det siste skuddet. Jeg er så glad for at jeg turte å ta
ballen og skyte det siste skuddet som gikk i mål. Det
var en fantastisk følelse, smiler Siri som tror evnen til
å backe opp hverandre og tolerere at man er ulike er
to viktige ting å tenke på når man skal bygge de gode
lagmiljøene. – Jeg tror det er viktig at alle kan være seg
selv uten å være redd for å få kommentarer fra andre på
at den man er ikke er bra nok, avslutter den reflekterte
og flotte håndballjenta som kanskje en dag blir like god
som det store forbildet Gro Hammerseng Edin.

Selv om Siri fortsatt er ung, så har hun allerede mange
gode minner i Konneruddrakta. Selv trekker hun
fram bronsemedaljen i Postenserien i 2015 som det
Sammen om noe!
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