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Ski
- Ca 200 medlemmer
- Medlemmer i alderen 8-80 år
- Kontaktperson: Leder Magne Killingstad
tlf: 94148696, magne.killingstad@kongsberg.com

Fotball
- ca 800 aktive spillere, 60 lag og 150 ledere og trenere
- Kontaktperson: Leder Stig Myhre tlf: 91665592
s.myhre@online.no

Volleyball
- Volleyball er et morsomt lagspill for alle gutter og jenter fra
12-15 år
- Vi har treninger i Konnerudhallen og reiser på innendørs
turneringer ca en gang i måneden.
- Treningstid: onsdager 18.00-20.00 og fredager 19.00-20.00
- Kontaktperson: Leder Ann Kristin Nybø tlf: 32884554
annkristinnybo@hotmail.com

Allidrett
- Allidrett for barn 4-7 år.
- Trening på alle tre barneskolene på Konnerud.
- Kontaktperson: Thea Hajum tlf: 90410415 thea.hajum@hotmail.com

Bandy
- ca 160 aktive utøvere og 50 ledere.
- Tilholdsstedet vinterstid er skøytehytta ved klubbhuset.
- Vi har 2 arenaer, Sletta og Marienlyst
kunstisbane
- Kontaktperson: Leder Fred Arild
Løwe tlf: 90548487 fl@stoffogstil.no
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Daglig leder Konnerud Idrettslag:
Karianne Hajum tlf: 32885645( kontor)
mob: 90694530 karianne@konnerud.no
Adm.leder Konnerud fotball
Bjørn Jansen tlf: 97096178
For utfyllende info se vår hjemmeside
www.konnerud.no
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Senior
- et sosialt nettverk for klubbens seniormedlemmer
- ressursgruppe for KIL
- Kontaktperson: Leder Per Runar Thoresen
tlf: 90881824 p-thores@online.no

HVA SKJER PÅ KONNERUD?

HVA SKJER PÅ KONNERUD?
Både Sletta og Vallersbanen ser ut som anleggsplasser. Hvorfor?
Konnerud IL er tildelt World Cup i langrenn 18.-19. februar 2011.
Drammen kommune er 200 år i 2011 og en del av festen skal
holdes på Konnerud. Derfor blir nå løyper og arenaen ved hallen
totalrenovert. Sammen med Drammen kommune bygger KIL to
FIS godkjente langennsløyper ( 5 km) og en sprint løype med FIS
standard.
Når byggingen først er i gang anlegger vi også en 5 km og en 2
km rulleski/handikap løype. Med dette sikrer vi langrennsløpere
mot trafikkfarlige situasjoner og vi legger forholdene mer til
rette slik at rullestolbrukere og alle andre kan nyte naturen i
området. Skistadion blir planert og det vil gi mulighet til å anlegge
en fotballbane på min 60x100 m i midten.
Ha tålmodighet med oss, neste sommer vil søle og skitt bli grønt
og med fin asfalt.

Hvorfor?
Konnerud IL er det største idrettslaget i Drammen, størst i Buskerud og blant de største i landet.Vi organiserer 2000 medlemmer
mellom 4 og 19 år i allidrett, bandy, håndball, fotball, ski, orientering,
sykkel, volleyball. ”Gamle gutta” er organisert i seniorgruppa.Vi er en
betydelig samfunnsaktør i Drammen og ikke minst i Konnerud bydel.
Vi drifter IFO ( Idrettsfritidsordning) for elever fra 2.-4- trinn.
Du er velkommen til å bruke alle våre anlegg og delta i våre aktiviteter!
Vennlig hilsen Konnerud Idrettslag

Håndball
- har 440 spiller, 70 trenere og
ledere og 30 lag.
- spillere fra 8 år og opp til senior.
- Kontaktperson: Ledere Morten Brekke tlf: 40402171
mortbre@online.no
Idrettfritidsordningen/ IFO
- har som mål å få flere barn ut i fysisk aktivitet, gi positiv opplevelse
for barna og skal gi mulighet til å utvikle egne ferdigheter.
- tilbud til barn fra 2. – 4.trinn på barneskolene på Konnerud.
- Kontaktperson: Adm.leder Øystein Julsrud tlf: 91808859,
oystein@konnerud.no

Toalettanlegg
Det har vært skrevet og sagt mye om toalettforholdene på Konnerud stadion. Bystyret har bevilget 2 mill kroner til prosjektet
og Drammen kommune står ansvarlig for fremdriften. Siste nytt
denne høsten er at toalettanlegget skal være i drift første halvår
2010.
Konnerudhallen
Det gleder å se masse aktivitet i hallen vår.Vi trenger mer plass
og vi jobber med en betydelig utvidelse og en ny spilleflate.
Skisser er utarbeidet og utbyggingen vil kreve omregulering, noe
vi jobber med per dags dato. Konnerud IL har som mål at ”Nye
Konnerudhallen” står klar i denne planperioden (2009-2012).

Orientering
- har mer enn 150 aktive medlemmer fra 8 år og oppover.
- satser på bredde og topp.
- Kontaktperson: Isa Heggedal, Mobil 92602249, isaheg@online.no,

Sykkel
- ca 100 aktive medlemmer
- barn og unge i aldere 7-15 år og voksne.
- Kontaktperson: Leder Lars Even Mehlum tlf: 41433132
larsevene.mehlum@papyrus.com

