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Tekst: Lage Sofienlund
Glede. Mestring. Tilstedeværelse. For
meg er dette idrettens kjerne. Det er
grunnen til at man som liten lar seg
fange i kroppslig utfoldelse. Det er
grunnen til at man ønsker å fortsette.
At barnedrømmer blir til konkrete
mål. At mål blir til framgang og sterke
prestasjoner. Det er selve grunnen til at
idretten og idrettslaget har en så sterk
plass i manges hjerter. Idrettslaget, den
positive samfunnsaktøren vi alle har et
forhold til. Hva er det egentlig?
Det er glede. Den genuine bevegelsesgleden.
I møte mellom mennesker. Svette, engasjerte,
oppspilte og ivrige mennesker. Mennesker
som møtes om en felles interesse, en felles
lidenskap. Gleden i øyeblikket. Gleden ved å
se framgang. Gleden ved å få til noe. Gjerne
sammen med andre.

”Den beste tida er
den du deler med
andre”
Mestringsfølelsen. Det å utfordre seg sjøl.
Sin egen kropp. I nye bevegelsesformer, og
ulike aktiviteter. Det å sette seg mål, aleine
eller sammen med andre. Legge planen.
Gjennomføre. Sprenge grenser. Føle at man er
på vei et sted, og at man hele tida overvinner
små og større utfordringer på veien. Idrett er
drømmer. Det er å tenke det, ville det, ønske
det. Det er å gjøre det!

Layout/trykk:
Lier Grafiske as
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Tilstedeværelse. Et idrettslag lever i nuet.
Det er nå aktiviteten skjer. Gjennom tida vil
ulike foreldre og ulike utøvere være aktive
i idrettslaget. Trenere vil komme og gå.
Engasjement vil forflytte seg. Entusiasmen vil
variere. Det er nuet det handler om. Dagen.
I dag. Det er tilstedeværelse i øyeblikkene.
Det er en flokk åtteåringer som surrer
rundt på gressbanen. Det er en gammel rev
som overraskende vinner et O-løp. Det er
intens øving for å klare en vanskelig del av
sykkelløypa. Det er gode samtaler i garderoben
etter kampen. Tilstedeværelse. I nuet. Og for
hverandre.

”Et idrettslag lever
i nuet. Det er nå
aktiviteten skjer”
Det er idrettslaget. Et møtepunkt for felles
glede, mestring og tilstedeværelse. Et samhold
der man deler opplevelser. Et samhold der man
skaper minner.
Den beste tida er den du deler med andre.
La oss derfor samles om gleden. Om
mestringsfølelsen. Om tilstedeværelsen. Samles
om idrettslaget.
Idrettsgledelig hilsen
Lage Sofienlund,
redaktør Konnerud Sport

Nytt fra styrerommet
Tekst: Karianne Hajum
Konnerud IL ledes av et Hovedstyre, som
består av 5 fritt valgte medlemmer og
lederne i gruppestyrene. De 5 valgte utgjør
Hovedstyrets arbeidsutvalg.
Styret har samarbeidet godt de siste årene, hvor
økonomi og samhandling har vært i fokus. Den
økonomiske situasjonen til laget er i positiv
utvikling, men vi skal fortsatt jobbe for å ha kontroll
på økonomien. Satsingsområdet dette året er på det
sportslige. Vi ser frem til å informere dere mer om
dette i neste nummer av Konnerud Sport.
Bilde: HAU, fra venstre: Thorgeir Bjerknes, Børre Haugen, Stig Myhre, Geirr
Kihle, Vibeke Hald Langen, Karianne L. Husemoen, Karianne Hajum

Bilde: HS, fra venstre: Thorgeir Bjerknes, Per Runar Thoresen – KIL senior, Geirr Kihle, (bak) Kjell Arne Hermansen - bandy, Stig Myhre, Ole Andre Garvik sykkel, Magne Killingstad - ski, Sven Arnesen - orientering, Morten Sand - håndball, Vibeke Hald Langen, Karianne L. Husemoen. Ikke tilstede: Merethe Evensen
– fotball

Sammen om noe!
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Styreleder
kommenterer
Tekst: Geir Kihle
Hvem husker ikke fotball VM i Brasil
og finalen hvor Tyskland vant og ble
verdensmestere? Alle tyskere snakket om
”Die Manschaft”, men hva betyr det?
Vi har ikke noe godt ord som fullt ut
dekker ”Die Manschaft”, men LAGET
føler jeg betyr det samme. Det å være
sammen om noe var drivkraften i det tyske
fotballandslaget. Det var ikke dem og oss,
du og jeg, men det var vi, laget.
Konnerud IL ønsker å fremstå som laget, ”Die
Manschaft”, hvor vi er sammen om noe. Vi skal
være like stolte når laget til egen junior vinner en
fotballkamp som når en helt annen Konnerud IL
utøver, som vi ikke engang kjenner, vinner et o-løp!
I Konnerud IL har vi mye å være sammen om
og kanskje første utgave av dette klubbmagasinet
vil være med på å styrke lagfølelsen. Kanskje har
gamle ”Konnerud Sport” gjenoppstått, landets beste
klubbavis, kåret av Norges Idrettsforbund, for 30 år
siden. Men, og det er viktig, vi må ikke som mange
før oss leve på gammel storhet!
Det beste eksemplet på nettopp dette er også fra
fotball, norsk fotball, Rosenborg BK, som gang på
gang sparker treneren i håp om at det alene skal
gjenskape gammel storhet. Man er ikke villig til å
innse at utviklingen har gått fra RBK, og at styret
må tenke nytt!
Oppgavene ligger foran oss, vi er blant landets
største idrettslag, men vi ønsker å bli større, nettopp
for at alle på Konnerud skal være sammen om noe!
Sammen om idrettslaget.
Vi har den beste natur vi kan ønske oss, men vi
mangler anlegg. Når idrettsledere og politikere
hevder at dere på Konnerud har alt er nok det langt
fra sant. Vår størrelse tilsier at vi skulle hatt minst
en helst to hallflater til. Flere kunstgressbaner og
ikke minst en kunstisbane. Min henstilling om å
4

Sammen om noe!

støtte oss i arbeidet for flere idrettsanlegg går til alle
politikere, næringslivsleder, lokalpatrioter og hver og
en av oss.

”I Konnerud IL har vi
mye å være sammen om
og kanskje første utgave
av dette klubbmagasinet
vil være med på å styrke
lagfølelsen”
I 2017 er Konnerud IL 90 år. Er det en ide å
gå sammen om et stort arrangement? Vi har
tidligere vært vertskap for NM på ski to ganger, og
erfaringsmessig gir det ”penger i
kassa” og ikke minst økt samhold og lagfølelse.
Sammen om noe, sammen om KONNERUD
IDRETTSLAG! Da blir vi sterkere, og med det vil
flere ha glede av idretten!
Sportslig hilsen
Geir Kihle
Styreleder, Konnerud IL

Åpent klubbhus
Tekst: Lage Sofienlund
”Med hjerter som banker, røde og taktfaste,
skaper vi hverdagens fest!
Hver trening med gjengen, et lyspunkt i
livet, på veien mot å bli best!
Den blodrøde drakta, den binder oss
sammen, gir oss en styrke av stål!
Sammen om noe, aldri aleine, på veien mot
våre mål!”
Det første verset i klubblåta ”Sammen om noe”
får oss til å føle på tingene som virkelig betyr noe i
idrettslaget.
Hverdagen. Fellesskapet. De små gledene.
Framgangen.
Jeg liker å sammenligne det levende klubbmiljøet
med menneskekroppen. Det er mange tanker, det
er armer og bein, det er nervøse mager og skarpe
øyne. Det er flittige fingre. Det er store følelser, det
er nese for utvikling, det er kjappe tunger. Og alt,
alt avhenger av et stort, felles, velfungerende hjerte.
Et sterkt og slagkraftig hjerte. Et hjerte som gir
blod til alle organene i klubbmiljøet. Et hjerte som
symboliserer den kjærligheten hver enkelt føler for
klubben sin. Noe og samles om. Et klubbhus.

”Klubbhuset står der, stolt og historisk, og
fylles av latter og prat
Et langbord er dekka, peisen den knitrer,
ildsjeler setter fram mat
Ei høylytt forsamling, kveldsmat med
klubben, lyden av å bli kjent
Samholdet setter Konnerud på kartet, snart
er vi best, bare vent”

Åpent Klubbhus - Torsdager 14.00 - 23.00
Åpen kafeteria - Fra og med 4.september

Det er brei enighet om at et åpent og inkluderende
klubbhus vil skape et samlingspunkt som vil kunne
generere både inntekt og aktivitet. Det vil kunne
skape tilhørighet. Sjel. Mange mener mye om hvor
et klubbhus bør ligge, og at dagens plassering er lite
gunstig. Allikevel, så er vi faktisk så priviligerte at vi
har et klubbhus. Vi har det. Det står der!
Vi ønsker derfor nå å blåse liv i det klubbhuset vi
har. Smått og forsiktig vil vi at hjertet i klubben
skal begynne å slå, taktfast og samlende. Det
er derfor en glede å kunne ønske dere ALLE
hjertelig velkommen til ”Åpent Klubbhus” hver
torsdag fra klokka 1400 til 2300.

”Kan vi sammen klare å
etablere den kulturen man
kjenner fra ”Brakka” på
Lerkendal? En kultur for å
møtes. En kultur for å dele.
En kultur for å diskutere”
Kan vi sammen klare å etablere den kulturen man
kjenner fra ”Brakka” på Lerkendal? En kultur
for å møtes. En kultur for å dele. En kultur for å
diskutere.
Jeg ønsker i hvert fall inderlig at vi sammen kan
samles om dette, et levende klubbhus. Et varmt
klubbhus. Et klubbhus med takhøyde. Et åpent
klubbhus. For alle!
Sammen om noe! Om klubbhuset.

Mer informasjon vil legges ut på Konnerud IL sine websider og facebooksider.

Sammen om noe!
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Livet i idrettslaget
Grønne turer
Fotballglede
Fotballgruppa arrangerer Tine
fotballskole 6 og 7.september. Rundt
250 barn vil disse dagene møte dyktige
instruktører med mål om å formidle
gleden ved fotball.

Orienteringsgruppa i Konnerud IL tilbyr også i
år mosjonstilbudet ”Grønne turer”. Vi har satt
ut 10 turmål langs gangveier og rulleskiløyper
sentralt på Konnerud, samtlige tilgjengelig
for både barnevogn og rullestol. Turen står
ute fra 1.8-15.10. På hver post (stolpe) er
det et lite skilt på toppen med en kode. Alle
som er registrert 10 poster innen 1.11 er
med i trekning av gavepremier. Kodene kan
registreres på følgende måter:
1. Via e-post til tur@konnerud.no
2. På den lokale turportalen
turorientering.no/konnerud
For mer informasjon om turmuligheter i regi
av Konnerud IL, samt mulighet til utskrift
av de aktuelle turkartene; besøk turportalen
turorientering.no/konnerud Kart kan også
hentes hos Notabene på Konnerudsenteret.

Fotballproff
Thomas Torgersen debuterte denne
uka for Adeccoligaklubben Alta. Mer
om Thomas i julenummeret.

Åpent Klubbhus

Idrettslaget åpner klubbhuset på torsdager
fra 1400 – 2300. Stikk innom neste torsdag
for å se hva som skjer. Åpen kafeteria!
Tips til Konnerud Sport?

Neste utgave av Konnerud Sport gis ut som julenummer i desember. Har du tips eller bidrag du
ønsker plass til i neste nummer? Ta kontakt med Lage Sofienlund. Deadline for neste nummer er
Sammen om noe!
6
23.november.

Håndballen kastes i gang

Gratis idrettsglede på snø

Drammen håndballcup blei arrangert
29-31.august. Et yrende liv med
håndballspillere fylte hallene i
Drammensområdet.
Bringrunde 6.-7.september.
Konnerud arrangerer neste runde
i Bringserien for J16. Helga 6.-7.
september møter et sterkt jentelag fra
Konnerud god motstand fra andre
kanter i landet. Møt opp for å oppleve
flott jentehåndball! Se håndballgruppas
nettsider for mer informasjon.

En av idrettslagets samarbeidspartnere,
firmaet Idrettsgleden, arrangerer skikurs
for klubbens medlemmer tirsdag
13.januar klokka 2000. Alle idrettslagets
medlemmer er hjertelig velkommen.
Kurset er gratis. Valgfri stilart. Meld
dere på ved å sende e-post til
lage@idrettsgleden.no innen 1.januar.

Skisesongen nærmer seg
Skigruppas eldste utøvere er allerede
i gang med trening, men for alle
under 12 år starter skigruppas
fellestreningstilbud med et Kick Off
med hele skigruppa tirsdag 7.oktober
klokka 1745. Alle barn fra og med
2.klasse som har lyst til å prøve seg
på skitrening er hjertelig velkommen
denne dagen!

Nye websider Konnerud IL
I løpet av høsten vil Konnerud
IL presentere sine nye websider.
Idrettslaget ønsker samtidig å være mer
synlig i sosiale medier, og vi oppfordrer
derfor alle til å like Facebooksida til
Konnerud IL. www.facebook.no/
konnerudil. Vi ønsker å benytte denne
som en informasjon og nyhetskanal fra
idrettslagets side i framtida.

Vaffel’n på klubbhuset
KIL – Senior arrangerer Vaffel’n på
onsdager klokka 1100. Er du passert
35 år er du hjertelig velkommen til
klubbhuset for å en kopp kaffe og en
vaffel hver onsdag. Vel møtt!

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.

Felles søndagsturer
Idrettslaget åpner for felles
søndagsturer hver søndag.
Oppmøte på klubbhuset
klokka 0950. Her vil det bli
turalternativer både for de som
ønsker å gå, løpe kort, lengre, og
veldig langt. Det deles i grupper
etter turønsker og nivå. Vi
håper å se mange rødkledde ved
klubbhuset utover høsten!

Sammen om noe!
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Historietimen
Tekst: Per Runar Thoresen
Klubbavis igjen?
Den initiativrike unge mannen Lage Sofienlund
har ved sin inntreden i KIL mange gode ideer. En
av dem er lanseringen av et klubbmagasin. For en
som har lang og historisk fartstid både som redaktør
og mange år i redaksjonskomiteen av vår tidligere
klubbavis «Konnerud-sport» blir en skeptisk, men
aller mest begeistret. Vil han virkelig få dette til?
Konnerud-sport startet opp i 1963 og ble nesten
førti år før den la inn årene. Det var mange
slitsomme år med masing om stoff og annonser. Det
var mange redaktører og redaksjonsmedlemmer som
dro seg i håret i en blanding av stormende glede og
til tider fortvilelse. Lage fortjener at vi alle stiller
opp og hjelper ham. Han har spurt meg om jeg kan
bidra med litt historikk i utgavene som kommer
fremover og det gjør jeg mer enn gjerne. På en egen
side ser dere faximileklipp av overskrifter fra det
første nr. av Konnerud-sport i 1963. Ja en annonse
av en «bombadert» bedrift har vi også tatt med. KIL
ble stiftet i 1927 og det skjedde mye før Konnerudsport så dagens lys i 1963.

O-løp med buksa på knea
I 1957 gikk den årlige langstafetten mellom
Holmestrand og Drammen. Den bestod av i alt
7 etapper og mål var ved SIF-hytta på Konnerud.
Dette var en prestisjestaffet og Konnerud var
8
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flere ganger i ledelsen, men nervepresset og
ansvaret blir ganske stort i stafetter da en lett kan
«ødelegge» for hele laget hvis en er uheldig. Svein
Thoresen skulle overta for Terje Sommerstad på
Østerudsentra. Terje løp 4. etappe og underveis
ble Terje fra Konnerud meldt i ledelsen. Da Terje
kom inn til veksling var det ingen Svein å se. Hans
oppvarming bestod i å tømme noen nervøse og
velsmurte tykktarmer på løpsdassen. Han ble varslet
om vekslingen og om dotørkene nådde frem der
de skulle vet vi ikke, men han kom heseblesende
til veksling bokstavelig talt med buksa i handa.
Munterheten var naturlig nok stor blant tilskuerne.
Antakelig kom buksa på plass etter hvert, for Svein
beholdt ledelsen. Han skulle veksle med den unge
16-årige Arne Kristensen som vel kunne tenkt seg et
mindre ansvarsfullt utgangspunkt for en stafettstart.
«Ta det med ro» skreik Svein, men da hadde Arne
allerede svirra rundt en meter oppe i lufta og var på
full fart inn i de store skoger.
Konnerud endte opp på en framragende 3.plass
i den skarpe konkurransen. Slik startet gutta i
etapperekkefølge:
Harald Kløvstad, Gunnar Lie, Ragnar Halden, Terje
Sommerstad, Svein Thoresen, Arne Kristensen og
Gisle Treholdt. (I dag er det bare Terje, Svein og
Arne som fortsatt lever.)

Bilde: Historisk tilbakeblikk

Mvh
Per Runar Thoresen

Sammen om noe!
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Daglig leder
har ordet
Tekst: Karianne Hajum
Håper alle har hatt en flott sommer, og ser
frem mot en ny høst og vintersesong. Noen
idretter går mot avslutning av sesongen,
mens andre er i forberedelsesfasen for
oppstart av sesong.
Stor aktivitet
Aktiviteten i alle grupper er stor. Det er en
stolt daglig leder som har registrert mange gode
idrettslige prestasjoner det siste året, både innen de
individuelle idrettene og i lagidrettene.
Det legges ned mye arbeid av de aktive på treninger,
trenerne forbereder og legger tilrette. Som et stort
idrettslag er vi 100% avhengig av dugnadsinnsats og
frivillighet, det er derfor viktig at alle bidrar, for å
skape aktivitet for barn og unge på Konnerud.
Fokus på det sportslige
Konnerud IL har fra 1. august ansatt Lage
Sofienlund i en 100% stilling. Han skal være ansvarlig for prosjektet ”av ungdom for ungdom”, være
aktivitetsansvarlig for IFO, og en sportslig koordinator for gruppene i KIL. Lage er en engasjert og
dyktig ung mann. Han har på kort tid kommet
med mange gode ideer og innspill, og en av ideene
er å blåse liv i bladet ”Konnerud Sport” som sikkert
mange husker. Vi håper dere setter pris på magasinet, og at mange får muligheten til å følge med
på hva som skjer i idrettslaget, og historien rundt
Konnerud IL. Vi ønsker Lage velkommen, og ser
frem til samarbeidet.

Administrasjonen:
Kontoret i Konnerudhallen
kan være stengt i en periode
på grunn av ombygging av
lokalene.
10
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Tida framover
I administrasjonen ser vi at trafikken på konnerud.
no er økende, og det gleder meg å kunne informere
om at vi i løpet av høsten kan presentere nye forbedrede nettsider. Vil rette en stor takk til de som har
bidratt i dette arbeidet med å finne den rette løsningen for oss.
I løpet av 2014 må alle idrettslag over på
idrettsforbundets medlemsregister som er
KlubbAdmin. Vi har nedsatt en gruppe som jobber
med å tilrettelegge for dette systemet også, så en stor
takk til dere også for jobben som legges ned. Vi vil
legge ut mer informasjon om nytt medlemsregister i
løpet av høsten.
Det er mye som skjer i og rundt administrasjonen,
og vi er nå i full gang med utvidelse av
kontorlokalene i Konnerudhallen. Dette
medfører noe byggeaktivitet ved inngangen til
Konnerudhallen i en periode fremover. Kontoret vil
i denne perioden også kunne være noe stengt.
Aktivitetsglede på tvers
Det er moro å se at den nye sandvolleyball og håndballbanen blir benyttet av mange barn og unge i alle
aldre, både til organisert og uorganisert aktivitet.
Fint å se at man kan møtes på tvers av idrettene
også en ettermiddag, for å gjøre en annen aktivitet
sammen enn det man vanligvis er god til. Det gir
aktivitetsglede.
Ha en aktiv og flott høst og vinter.
Mvh
Karianne Hajum

Medlemsinformasjon
Tekst: Karianne Hajum
Konnerud IL er en av Buskeruds største
idrettslag og er stolte av å kunne tilby
et godt og bredt sportslig tilbud til vårt
nærområde. Dersom man skal være med
på aktivitet i idrettslaget, eller ha verv
i idrettslaget, må man være medlem av
Konnerud IL.
Vi oppfordrer alle til å melde seg inn som medlem
i Konnerud IL, og betale medlemskapet, da dette
også gjelder som ulykkesforsikring for barn inntil 12
år. Medlemskapet i idrettslaget gjelder fra 01.01 til
31.12 hvert år.

Følgende priser gjelder:
•

Familiemedlemskap: kr. 500,Familiemedlemskap gjelder når man er 3 stk i
familien (to eller en foresatt(e), og et eller flere
juniormedlemmer). Kontingenten gjelder også
barn over 18 år, som ikke er aktive, men som
ønsker og fortsatt stå som medlem i Konnerud
IL, sammen med foreldrene.

•

Enkelt medlemskap:
Voksne (over 18 år): kr. 270,Junior (under 18 år): kr. 190,Pensjonister (65 år): kr. 190,- + kr. 50,- for
medlemskap i KIL senior

Innmeldingsskjemafinner du på www.konnerud.no.
Det kan legges i Konnerudhallen sitt postinntak,
eller man kan fylle ut skjemaet elektronisk, og sende
det på e-post til karianne@konnerud.no.

Medlemsskapet i Konnerud IL er delt inn i
Familiemedlemskap eller Enkelt medlemskap.

Ta kontakt med administrasjonen dersom du har
spørsmål rundt dette med medlemskap.

NB:

Pr i dag har vi 130 000 kroner utestående i ubetalte medlemskontigenter.
Dette er penger vi har sterkt behov for i arbeidet med å styrke aktivitetstilbudet,
og vi ber derfor om at alle som ikke har betalt gjør dette så snart som mulig!
Sammen om noe!
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Av ungdom,
for ungdom
Tekst: Karianne Hajum og Lage Sofienlund
Konnerud Idrettslag fikk i vår 400 000
kroner av Buskerud Idrettskrets og
Gjensidigestiftelsen. Summen blei delt ut
etter en søkerrunde der kretsens klubber
blei oppfordra til å søke om hjelp til et
nytenkende aktivitetstilbud for barn og
unge. Konnerud Idrettslag søkte om penger
til prosjektet ”Av ungdom, for ungdom”,
et prosjekt som fra 1.august 2014 ledes av
Lage Sofienlund. Lage vil derfor være å se
på kontoret i Konnerudhallen det neste
året, der han jobber med utviklinga av dette
prosjektet.
Aktiv skoledag, aktivt idrettslag,
aktivt folkeslag!
Prosjektet ”Av ungdom, for ungdom” er det
konkrete uttrykket for idrettslagets satsing i retning
av å ta et større folkehelseansvar. Idrettslaget ønsker
å bli en tydeligere aktør i arbeidet med å få flere
mennesker i regelmessig fysisk aktivitet.

”På sikt er håpet å
kunne tilby en time
fysisk aktivitet i
forbindelse med hver
eneste skoledag”
Prosjektet ”Av ungdom, for ungdom” er
et samarbeidsprosjekt mellom skolene,
skolefritidsordningene og idrettslaget.
Instruktører fra idrettslaget vil hjelpe skolene og
skolefritidsordningene med å tilby mer fysisk
aktivitet i skoletida, og på sikt er håpet å kunne tilby
12
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en time fysisk aktivitet i forbindelse med hver eneste
skoledag. Skolen er den eneste arenaen vi kan nå
ut til samtlige barn og unge. Det er derfor en svært
viktig arena for å hjelpe barn og unge til å oppdage
idretts- og bevegelsesgleden.
Unge aktivitetsformidlere
Elever ved skolene vil også få muligheten til å
gjennomføre klubblederutdanning i idrettslagets
regi. Idrettslaget ønsker flere unge inn i trener
og lederroller, og ønsker derfor å legge opp til at
den yngre garde skal kunne fungere som positive
aktivitetsformidlere i skolehverdagen og idrettslaget
tidligst mulig.

”Idrettslaget håper at
denne fagretningen
på Svensedammen i
kombinasjon med ”Av
ungdom, for ungdom”prosjektet, vil kunne bli
ei gullåre for utvikling av
positive aktivitetsformidlere
og bevegelsesglede i tida som
kommer”
På Svensedammen skole har de allerede et flott
konsept som heter ”aktiv for andre” der elever som
liker fysisk aktivitet blir pensa i retning av å være
positive aktivitetsformidlere gjennom sitt valgfag på
skolen.
Idrettslaget håper at denne fagretninga på
Svensedammen i kombinasjon med ”Av ungdom,
for ungdom”- prosjektet, vil kunne bli ei gullåre for
utvikling av flere og bedre positive aktivitets-

formidlere, og ikke minst mer bevegelsesglede for
alle i tida som kommer.

Bilde: Lage Sofienlund mottok på vegne av Konnerud Idrettslag en sjekk på
400 000 kroner til prosjektet ”Av ungdom, for ungdom” denne våren. Her
avbilda sammen med Jorunn Horgen og Ole Hans Unelsrød.

Som et ledd i arbeidet med ”Av ungdom,
for ungdom” ønsker vi altså å kunne skape
aktivitetstilbud der yngre ungdom ledes av eldre
ungdom. Aktivitet og bevegelse skal skje på
ungdommens premisser. For å få et samlingspunkt
man kan møtes på også utenfor skoletida, så
åpner idrettslaget klubbhuset torsdager fra 14002300 resten av 2014. Håpet er at dette kan bli et
samlingssted der man kan stikke innom på vei til og
fra idrettslagsaktivitet.
Mer om det nystarta prosjektet ”Av ungdom,
for ungdom” vil følge i desembernummeret av
Konnerud Sport.

Sammen om noe!
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Ungdomsportrettet Simen Nordahl-Olsen
Tekst: Lage Sofienlund
Han kommer løpende opp fra fotballbanen
på Konnerud. Med bandykølla i handa og
fotballen i beina. Helt presis. – Jeg måtte
holde på litt på fotballbanen. Skyte litt.
Trikse og kose meg litt med ballen. Det
er jo kamp igjen på fredag. Han smiler og
spiller ballen over til meg. - Jeg syns du sa
du skulle på bandytrening? Jeg refererer til
praten vi hadde hatt på telefon litt tidligere
på dagen og lurer på om det går stivt rundt
for meg. Han gliser, og kan berolige meg
med at jeg har rett. Planen er å løpe over
skauen til Drafnkollen, for å møte resten av
Drammen Bandy sitt eliteserielag til høstens
første fellestrening. Det var bare så fristende
å stikke innom fotballbanen på veien.
Banen der han på fredag skal spille nok en
A-lagskamp for Konnerud.
Simen Nordahl-Olsen ser målbevisst utover
idrettsanlegget på Konnerud. Stedet han har tilbrakt
flere timer enn de
fleste. På isen.
På gresset. På snøen.
På gummidekkene.
Det er mange minner.
Det er gleder. Mye
svette, og gode
opplevelser. For
Simen er idrettsanlegget å regne som
gutterommet. Stedet
han sykla til da han
sto opp, og dro hjem
fra da det blei mørkt.
Bilde: Simen Nordahl-Olsen (18)
speider utover det som har vært hans
leikegrind hele livet.
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Det er noe i blikket til 18-åringen. Noe
drømmende, men allikevel skarpt og målbevisst. Det
er noe med hele holdninga som får treneren i meg
til å skjerpe sansene. Gutten som står der vil noe.
Han vil det virkelig.

”Jeg elsker å utfordre
meg selv i ulike
aktiviteter. Der har
du nok hemmeligheten
du er på jakt etter”

Simen Nordahl-Olsen

Vänersborg, svarer han kjapt på spørsmål om hvor
i verden han befinner seg om 10 år. – Jeg elsker
bandy, og jeg vil til Sverige. Det å spille profesjonell
eliteseriebandy i Sverige er et mål. Han holder blikket
mitt. Det er ikke tvil. Han mener det.
– Først og fremst gleder jeg meg til den kommende
eliteseriesesongen med Drammen Bandy. Det er laget
mitt, og de blør jeg for. Jeg ønsker virkelig at vi skal få
til noe med bandysporten i Drammen, og gleder meg til
å bidra for laget i sesongen som kommer.
Jeg noterer på blokka mi. Målbevisst, men med
beina godt planta på jorda. Det er noe med
holdninga til Simen Nordahl-Olsen som best
kan beskrives med jordnært. Han tar ikke av,
selv om han i vinter spilte mer eller mindre fast
elitseriebandy, og gjorde en god figur i U19-VM for
Norge.
Det er fristende å spørre hva som driver han, hva
som virkelig gjør at idretten har fanga han så totalt.
– Å score mål. Det er det beste jeg veit. Duellen med
keeperen, det å vite at det er han mot meg. 1 mot 1.
Det å juble sammen med lagkameratene mine. Han
blir ivrig nå, det gnistrer i øynene. Jeg smir mens

jernet er varmt, og følger opp: Hva er grunnen til at
du har dratt idretten så langt som du har gjort? Hva
er din hemmelighet? Simen tenker seg om før han
svarer rolig: - Jeg trur nok jeg har vært veldig mye i
aktivitet. Jeg har trent mye. Veldig mye. Jeg har alltid
spilt fotball og bandy, men var også aktiv i langrenn
lenge. Jeg liker å teste meg selv, og er veldig glad i å
slite meg ut. Denne høsten vil jeg for eksempel være
med i motbakkeløpet Drammens Råeste. Helt siden
jeg var liten har pappa tatt meg med på forskjellige
aktiviteter, og jeg har blitt glad i å drive med mye
forskjellig. Allsidigheten er vel kanskje et stikkord hvis
jeg skal sette fingeren på noe jeg trur er viktig for at
jeg har blitt den utøveren jeg er i dag. På skolen for
eksempel, så har vi faget aktivitetslære der vi får prøve
oss i fra alt fra volleyball til badminton. Jeg elsker å
utfordre meg selv i nye aktiviteter. Der har du nok
hemmeligheten du er på jakt etter.

”Det å være på løkka
er nok det aller
viktigste man gjør hvis
man har lyst til å bli
god, og dessuten er det
jo utrolig moro!”
Ballatleten som i år går siste året på toppidrettslinja
på Drammen Vgs sitter framoverbøyd i stolen i
Konnerudhallen. Jeg kjenner jeg er imponert over
tankene hans, og han har ei klar melding til alle
unge utøvere i Konnerud Idrettslag: - Hold på
med variert aktivitet lengst mulig. Det er ikke noe
vits i å velge for tidlig. Selv er jeg alltid litt lei når
isen smelter, og da er det veldig deilig å knyte på seg
fotballskoa, for så å møte fotballgjengen på kunstgresset.
Variasjon og allsidighet er viktig, men man må bevege
seg mye! Også utenom fellestrening. Det å være på
løkka er nok det aller viktigste man gjør hvis man har
lyst til å bli god, og dessuten er det jo utrolig moro!
Bilde: Selv om det er bandy som er
hovedprioritet, klarer ikke Simen å
legge vekk fotballen. Når gresset blir
grønt på våren, så frister det alltid,
sier han.

Bilde: Simen løfter fram teknikk
som en av tingene han ønsker å
jobbe med i treningsarbeidet i året
som kommer. Vi skal med andre
ord ikke bli overraska om han blir
å se i ballbingen i løpet av høsten.

Jeg kikker på klokka, den nærmer seg tid for at
Simen skal starte løpeturen over til Drafnkollen. Tid
for å ta et nytt steg mot målet. Mot Vänersborg. På
veien, gjennom sine møter med flere idretter har
Simen hatt mange gode trenere, og han er
Sammen om noe!
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En ting er å gjøre det i medgang, men jeg syns det er
veldig kult at vi også får tillit og mulighet i motgang.
De mulighetene setter jeg pris på. Simen avslutter med
å spørre meg hvor mye klokka er, og er fornøyd når
han skjønner at han nå vil rekke treninga uten å slite
seg ut over skauen. Det siste jeg skriver på blokka mi
er: Helt presis.

Bilde: Simen elsker å score mål. Enten det er med beina eller bandykølla. Det
har gitt mye glede for Konneruds fotball og bandylag opp gjennom årene.

takknemlig for at han har vært heldig på denne
måten. Han trekker spesielt fram opplevelsene
og utviklinga han hadde på Konneruds smågutt
og guttelag ledet av Rune Stærkeby. - Denne
perioden var viktig for at jeg i dag får spille kamper
på det øverste nivået i Norge, smiler Simen. De
gode minnene kommer, og han begynner å
fortelle meg om NM-sluttspill og NM-finaler
med Konnerudgjengen. – Den tida var utrolig
fin, og 96-årgangen som jeg er en del av, hadde et
fantastisk miljø. Nå er det ikke så mange igjen, men
de unge spillerne som nå er en del av eliteserielaget til
Drammen bandy er privilegerte. Anders Palmberg, som
er trener, er tøff som bruker så mange unge spillere.
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”Jeg liker å slite meg
ut. Teste meg selv”
Tida har gått fra oss, og min tid i den aktive
hverdagen til Simen Nordahl-Olsen er ute. Når han
løper bortover gresset i retning lysløypa, kjenner
jeg på en følelse av å ha trua. Trua på at den
idrettsglade og allsidige 18-åringen har noe sjeldent.
Noe som kan føre han dit han vil. Selvsikkerhet. I
kombinasjon med stor ydmykhet. Lærevillighet i
kombinasjon med å være uredd. En vinnerskalle,
vokst fram helt siden da han var liten gutt og kikka
på det som da var et av forbildene, Jan Magnus
Olaisen, målscoreren som gikk så styggfort på
skøyter. Så fort ville Simen også gå. Kanskje vil
Simen komme til å gå enda fortere? Kanskje vil han
score enda flere mål? Kanskje vil han gjøre det i
Vänersborg?

Allidrett
Tekst: Karianne Hajum

Allidrett i Konnerud IL
Allidretten i Konnerud IL har vært levende i flere år, og det over 200 unger
mellom 4 og 7 år som hvert år er med på våre Allidrettsgrupper.
Det er yrende liv, og stor innsats når barna møter på trening. I løpet av året
er alle innom forskjellige type aktiviteter, og de yngste har pause fra Allidrett i
gymsalene når det er onsdagsrenn og bandyskole.
Det nærmer seg oppstart for flere av Allidrettsgruppene, men noen grupper
mangler instruktører. Dersom du har lyst til å være med å bidra på en
Allidrettsgruppe, ta kontakt med administrasjonen.
Vi vil legge ut mer informasjon om Allidrettsgruppene, treningstider,
instruktører og påmelding i løpet av august på www.konnerud.no, så gå inn å
følge med under fanene Allidrett.

www.konnerud.no
Sammen om noe!
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IFO Idrettsfritidsordninga
Tekst: Øystein Julsrud
Konnerud IFO - Den lille ideen som ble stor
suksess
”Idrett skaper fellesskap og glede”
Konnerud, et eget samfunn i den sørlige delen
av Drammen. Konnerud er kjent for sine snørike
vintre, lange og preparerte skiløyper, og uendelige
turmuligheter dypt inn i den store konnerudskogen.
Konnerud idrettslag, selve drivkraften, selve kjernen.
Klubben er i dag et av landets største idrettslag
og har store muligheter for å påvirke samfunnet i
positiv grad.
Sensommeren 2008 så et nytt spennende prosjekt
dagens lys for første gang. KIL hadde tatt en
kjempesats og hoppet ut i det ukjente. Lite visste vi
hvilken suksess som nettopp var født.
1.august 2008 åpnet Konnerud IFO
(Idrettsfritidsordning), og med administrerende
leder Øystein Julsrud i spissen lå alt klart for en ny
epoke.

”Vi er stolte, men samtidig
ydmyke for den mottagelsen
vi har fått av beboerne på
Konnerud, og vi gleder oss
til fortsettelsen.”
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Fokus på glede
Konnerud IFO er et tilbud for alle på 2 – 4 trinn
på Konnerud sine 3 barneskoler. IFO holder til i
Konnerudhallen og har åpent fra 12.00 – 16.45.
IFO har i dag nesten 100 påmeldte barn fordelt
på 2, 3, 4 eller 5 dagers plass. Fokuset ligger på
idrett, glede og felleskap. Aktivitetene som tilbys er
varierende, men vi nevner noen. Fotball, håndball,
ski, bandy, skøyter, orientering, sykkel, dans, lange
turer i skog og mark, slalåm, golf, svømming, og
ikke minst lek.
Når skolen holder stengt har IFO åpent fra 0800 –
16.45.
IFO har siden starten hatt lange ventelister og har
vært en stor suksess. I september 2013 bestemte
vi oss for å utvide og startet prosjekt UFO
(Ungdomsfritidsordning). UFO er et tilbud for
5-7 trinn hvor fokuset fortsatt er idrett, glede og
felleskap, men det jobbes mer i dybden og det å
utvikle seg i sin idrett.
Vi er stolte, men samtidig ydmyke for den
mottagelsen vi har fått av beboerne på Konnerud og
gleder oss til fortsettelsen.
Visjonen er klar: Idrett skaper felleskap, idrett
skaper glede.
Mvh
Øystein Julsrud

Fotballgruppa
Tekst: Øystein Julsrud
Konnerud er, som mange vet, en av
Drammens største bydeler med i dag nesten
11.000 innbyggere. Fotballen har, i KIL
som i de fleste andre idrettslag, gradvis økt
i omfang. Vi har i dag blitt nesten 90 lag
og nesten 700 spillere - alt styrt av ca 150
ledere på ulike plan. Dette er i seg selv en
betydelig ”bedrift” etter norsk målestokk.
Organisasjon og anlegg
Fotballgruppa har etter lang og målbevisst jobbing
fått på plass en solid og velfungerende organisasjon.
Over 25 personer bidrar i ulike verv eller grupper
i administrative roller. Økonomi har også vært et
fokusert tema, og vi føler vi har funnet frem til
flere gode konsepter som gjør oss mer attraktive,
Vårsleppet, Konnerud fotballcamp og Tine
fotballskole for å nevne noen. Banesituasjonen har
også blitt betydelig forbedret etter at vi har fått på
plass enda en flott gressbane hvor vi har plass til 3
stk 5’er baner.
Kompetanse og lederskap i fokus
Konnerud Fotball har valgt å fokusere sterkt på
kompetanse i ledelsen og blant alle trenere. Vi
har også utarbeidet en sportsplan som trekker
opp retningslinjer for fremtidig utvikling. Denne

sportsplanen er et viktig virkemiddel for oss i
forvaltningen av våre menneskelige ressurser på
en tilfredsstillende måte. Som et eksempel, vil
Konnerud Fotball at alle trenere i klubben skal ha
fullført trener I kurs. Dette arrangerer klubben 2
ganger i året. Dette vil være med på heve kvaliteten i
hele fotballgruppa.

”Konnerud Fotball ønsker
at alle trenere i klubben
skal ha fullført trener I
kurs. Dette arrangerer
klubben 2 ganger i året.
Dette vil være med på
å heve kvaliteten i hele
fotballgruppa”
Tilbud til alle
Selv om Konnerud Fotball har ambisiøse
målsetninger, har vi også valgt å legge tilrette for de
som bare vil spille fotball ”på gøy”. Våre ”fun” lag
ivaretar et slikt tilbud og vi føler at vi således er en
viktig brikke i lokalmiljøet.

Sammen om noe!
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Dugnadsgjengen
Vedlikehold og videreutvikling
Tekst: Ole David Sofienlund
I KIL utføres det årlig en enorm
dugnadsinnsats. Dette er nødvendig for
at idrettslaget skal fungere og kunne tilby
et bredt og variert aktivitetstilbud på ulike
arenaer.
I om lag 25 år er det en dugnadsgjeng som har hatt
faste dugnader på mandagskveldene vår og høst. På
senhøsten har lørdag blitt brukt som dugnadsdag.
Noen har vært med i gjengen alle disse åra, mens
andre har bidratt i perioder. I sum er det lagt
ned et solid antall timer i idrettslagets tjeneste.
Idrettslaget som helhet og skigruppa spesielt har
hatt glede av denne dugnadsgruppa. Mange fine
dugnadskvelder har det blitt i åras løp. Vedlikehold
og videreutvikling av anlegg har vært motivasjon og
mål for dugnadsgjengen.
Mange små og store oppgaver har fylt arbeidslistene
i åras løp. Dugnadsbas Jan Erik Green har vært en
drivkraft i gruppa i en årrekke. Han kan fortelle
om hvordan dagens tidtagerbu kom på plass:
«Høsten 1994 ble en del av kommentatorbrakkene
som ble brukt under OL på Lillehammer lagt ut
for salg. Ei av disse brakkene fikk KIL tilslaget
på. Tidtagerhuset kom på lastebil om natta og
sto utenfor Konnerudhallen en lørdag morgen
høsten 1994. Stor mobilkran ble rekvirert. Vi
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fikk tidtagerhuset av bilen og der hang det. Huset
måtte løftes over trådene til lysløypa og noen andre
ledninger. Huset traff fundamentet da det skulle
fires ned, men ingen kan vel redegjøre for hvordan
og hvorfor. Enkelt og greit forklart: Dritflaks!»
I høst har vi mange konkrete oppgaver som skal
utføres. Vi vil gjerne ha med flere i gjengen
og ønsker DEG hjertelig velkommen til å ta
i et tak på mandagskveldene. Møt opp ved
løypemaskingarasjen kl.17.30 og vi lover at du
vil bli godt mottatt. DITT bidrag i form av
noen timers innsats er viktig for vedlikehold og
videreutvikling av anlegg og arenaer.
Kanskje kan Konnerud idrettspark snart framstå
som et vakkert, velfungerende og helhetlig idretts-og
parkanlegg som tydelig kan bevise hva som er mulig
når vi er sammen om noe.
Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på eller
om du ønsker å bli med oss i dugnadsgjengen.
E-post: steen.sofienlund@ebnett.no
Tlf.: 416 77 994
Mandager 17.30 - Velkommen!
Mvh
Ole David Sofienlund

Tine fotballskole
Tekst: Kjell Martin Stenberg
Konnerud fotball arrangerer årlig Tine
fotballskole for 1 til 4. klassinger. Trinnene
deles opp i egne jente- og guttegrupper. De
siste årene har fotballskolen blitt avviklet
første helgen i september. Invitasjoner blir
distribuert ut på barnehager og skoler i
juni, samt legges ut på Konnerud fotball sin
webside.
Tine fotballskole er den viktigste
rekrutteringskanalen av nye fotballjenter og gutter
inn i Konnerud fotball. Lek og trygge omgivelser
er hovedfokus for de yngste deltagerens første møte
med organisert fotball.
Tine Fotballskolen går over to dager (lørdag –
søndag ), hvor lørdag er lagt opp med øvelser / lek.
Instruktører under øvelser på lørdag, er fra klubbens

A – lag, jr lag, damelag. På søndag arrangeres det
cup, hvor årgangene deles opp i lag og spiller 5-er
kamper mot hverandre. Dommere under cupen er
spillere i fra juniorlaget. Som en fast tradisjon under
cupen, er det foreldre som blir tatt ut som lagledere
og leder lagene under kampene.
Konnerud fotball er stolte av og ha bygget opp
en godt forankret og organisert fotballskole for
de yngste barna på Konnerud og omegn. En
fotballskole der «alle« er hjertelig velkommen til å
delta.
Håper vi kan se «DEG» i vår stolte røde fotballdrakt
i fremtiden.
Konnerud på 1 – 2 – 3!

Sammen om noe!
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Sykkelgruppa
Tekst: Ole A. Garnvik
Sykkelgruppa ble opprettet og har vært aktiv
siden 2005. Antall medlemmer ca. 110.
Fokus er og skal være på gleden med å utøve
terrengsykling. 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. Vi i sykkelgruppa er opptatt
av å trene på -og utvikle grunnferdigheter i
terrengsykling for både barn og voksne.
Aktiviteter og drift
Gruppa arrangerer sykkeltrening hver uke i
sommerhalvåret (unntatt deler av skoleferien) for
barn, ungdom og voksne. En treningssamling på
vårparten i Slettestrand (Danmark) for ivrige utøvere
er også noe sykkelgruppa har gjort til en tradisjon de
seneste årene. Vi arrangerer eget klubbmesterskap,
men er også medarrangører i sykkelritt som
Montebellorittet og Giant Cup. Driften av
gruppa er i all hovedsak basert på inntekter fra
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medlemskontingenter, sponsorinntekter og inntekter
fra ulike dugnader. Vi har også nylig anskaffet
oss en stor og romslig tilhenger som benyttes til
transport av sykler m/tilbehør til og fra sykkelritt.
Mål og visjoner
Først og fremst ønsker vi å skape et godt miljø
for terrengsykling her på Konnerud, uavhengig
av alder og ambisjonsnivåer. Men sykkelgruppa
har også en visjon om jevnlig å ha flere utøvere
i forskjellige aldersgrupper som hevder seg på
nasjonalt nivå. Under NM i terrengsykling som ble
arrangert i Melhus nå i juli, fikk vi hele 3 uoffisielle
norgesmestre i ungdomsklassene. I tillegg hadde
vi flere andre utøvere fra gruppa som oppnådde
topplasseringer i sine klasser. Det er vi veldig
stolte av. Disse syklistene er svært gode forbilder
og motivatorer internt i gruppa samtidig som de
markedsfører klubben og terrengsykkelsporten på en
veldig positiv og fordelaktig måte.
Med sportslig hilsen
Ole A. Garnvik
Sportslig leder sykkelgruppa

PS: I samme øyeblikk som Konnerud Sport
går i trykken sykler flere Konnerudryttere
EM for ungdom i Sveits. Mer om dette i
julenummeret.

Orienteringsgruppa
Tekst: Isa Heggedal
Orienteringsgruppa i Konnerud har ca 150
aktive medlemmer i alle aldre, og har de
siste årene vært en av de største klubbene
på barne og ungdomssiden både i Buskerud
og på landsbasis. Og med skog på alle sider,
rundt hele bydelen vår, ligger forholdene
godt til rette for å drive med orientering.
Orientering er en familieidrett hvor både barn og
voksne, bredde og elite, trener og konkurrerer på
sitt nivå, side om side. Orienteringsgruppa har
som mål å være en gruppe med fokus på fellesskap
og utvikling. Vi har fellestreninger hver onsdag
for alle aldre og nivåer, og vi reiser mye rundt på
turer og orienteringsløp både i innland og utland.
Denne sommeren har ca 40 stk fra o-gruppa vært på
sommerferieløp i Zermatt.

Bilde: To av våre mest lovende ungdommer Audun Heimdal og Jenny
Baklid sammen med verdensmester Thierry Guergiou fra Frankrike.
Audun er i skrivende stund fersk Norgesmester og leder Norgescupen
sammenlagt i klasse H17-18.

Bilde: Konnerudløpere på overnattingstur til Hellashytta.

Sportslig suksess
Kontinuerlig og målrettet arbeid de siste årene har
gitt mange gode resultater og minnerike opplevelser.
Vi har mottatt orienteringsforbundet sin
rekrutteringspris, vi har tatt mange medaljer både i
Hovedløpet (NM for 14-16 åringer), i junior NM
og i senior NM. Og vi har mange Konnerudløpere
som har representert med Norge på ryggen, både i
junior og seniorsammenheng.
I tillegg til ukentlige treninger og aktiviteter for de
aktive medlemmene har orienteringsgruppa hver
sommer turorientering i Konnerudmarka. Her er
det barnevennlig poster i nærområdene og litt mer
utfordrende poster for de som ønsker seg litt lenger
ut i skogen. Info finnes på orienteringsgruppa sine
hjemmesider
Mvh
Isa Heggedal
Sportslig leder

Bilde: Konnerudjenter på vei mot medalje i jr NM stafett.

Sammen om noe!
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Bandygruppa
Tekst: Øivind Bergstrand
Konnerud IL’s bandygruppe har de siste 5
årene vokst voldsomt i antall spillere og er
Buskeruds nest største bandygruppe med
sine 211 aktive medlemmer. Veksten skyldes
kraftig fokus på rekruttering, bandyskole
og hvilken fantastisk idrett bandy er.
Bandy gruppa har som motto «flest mulig,
lengst mulig» nettopp for å fokusere på
rekruttering og bredde. Bandyskolen vår er
kjent i hele Norge, og hadde i fjor godt over
100 deltakere. Svært gledelig var det at det
var nesten 20 jenter som deltok.

for første gang stille et juniorlag. Vi har som en
av få i Norge ett eget bandyakademi med helårlig
styrke-/crossfit-trening som sikrer de som ønsker et
treningstilbud året rundt rettet mot bandy.
Bandygruppa er åpen og inkluderende, og
ønsker foreldre som støttespillere for lagene og i
lagsarbeidet. Vår idrett er svært liten så vi må ta vare
på absolutt alle! Vi er så heldige at vi har kanskje
Norges beste trenerkorps for våre lag, og uten dem
hadde neppe bandysporten eksplodert slik den har
gjort på Konnerud.
Bandygruppas største utfordring er at vi MÅ ha en
egen kunstisbane. Både fordi vår egen bane ikke er
godkjent stor nok for 11’er bandy, men også fordi
all istid på Marienlyst er sprengt.
Med bandyhilsen
Øivind Bergstrand,
Sportslig leder KIL, bandy.

Bilde: A-laget klare for 1 divisjon etter seier 11-2 mot Snarøya i tredje og
avgjørende kamp

Bilde: Bandy er balanse og koordinasjon

Stor vekst
Med veksten i antall spillere har også antall lag
utviklet seg voldsomt og kommende vinter vil KIL
ha over 20 lag i sving på isen. Vårt A-lag har siden
oppstart rykket opp hvert år, og spiller kommende
sesong i 1.divisjon. Gledelig er det at samtlige
spillere enten er hjemvendte KIL spillere eller
egne unge talenter. Kommende vinter vil vi også
24
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Bilde: Flest mulig - lengst mulig!

Skigruppa
Eventyret på Konnerud
Tekst: Anders Rhonden
Se for deg en litt solbrent og nysgjerrig
lyslugg i niende. En attenåring som snart
vil gå opp til eksamen på videregående.
Ei nyutdanna ernæringsfysiolog i starten
av tjueåra. Alle tre som en del av en raskt
voksende sirkel, ti på seks ved målseilet
på skistadion. Hjelmreimene festes,
stavstroppene strammes og skiskoene snøres.
Stemningen er god!
Praten i sirkelen handler om det som skal skje litt
seinere på kvelden. Hvor mye de gleder seg til
å komme i gang med kveldens høydepunkt. En
rulleskiøkt med fart og spenning, hvor målet er å bli
rå i kupert terreng. Muligheten er stor til å bli bedre
enn de var dagen før!

en skikkelig klubbkultur der man kan ha gode
skiopplevelser, og bli bedre skiløpere!
Skigruppa gjorde det bra forrige sesong, og vokste
enormt. Hva skal til for å bli enda større? Hvordan
skal alle trekke i samme retning? Vi trengte en
rettesnor som alle kunne stå inne for!
Konnerud Ski, et inkluderende fellesskap med
fokus på mestring og utvikling!
Hvis du har lest helt hit er jeg utrolig stolt. Les
linjene over en gang til, for den forteller alt om hva
vi ønsker å få til! Så til alle som har et ønske om å
utvikle seg gjennom allsidig og spennende skiretta
aktivitet: Dere er hjertelig velkomne til Sletta på
Konnerud skistadion!

En kan også høre stemmer fra klubbhuset i det
fjerne, der det forberedes kveldsmat med grovbrød,
frukt og juice. Oppmerksomheten vendes så mot
noen trenere, som tusler ut av ei lita bu der planene
for treninga er lagt. En av de yngre gutta brøler
høyt: ”Endelig kan vi komme i gang!”

Bilde: Fjorårets sesong var en gullsesong i skigruppas historie. Flere medaljer
i nasjonale renn, samt et seniorlag som igjen er inne blant landets 30 beste
skiklubber i NM-stafetten. Det viktigste man kunne feire var likevel det
gode fellesskapet som har vokst fram de siste årene.
Bilde: Glede. Engasjement. Lagfølelse.

Historien over er en fellestrening i den eldste
gruppa i Konnerud Ski. De tre ulike deltakerne
viser at det er plass til alle. Uansett målsetting!
Også avstanden fra de yngste til de eldste i klubben
blir stadig mindre. Fadderøktene, sportsforum og
treningslærekveldene er fullstappet med morsomme
utfordringer, og de er kanskje det beste bildet på at
vi er; ”Sammen om noe. Ikke hver for oss.”
Jeg brenner så vanvittig sterkt for dette mottoet.
Jeg mener at det er selve oppskriften for å skape

Bilde: Her er bilder fra sommerens søndagsturer.

Sammen om noe!
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Håndball
Tekst: Mai-Britt Kopperud
Barcelonabesøk
Sesongen er i gang og vi gleder oss! Flere av lagene
har allerede brukt august til trening og treningsleir
– god oppkjøring mot håndballgruppas eget
arrangement Drammen Håndball Cup siste helgen
i august.
I år gleder vi oss litt ekstra da vi får storfint besøk
fra Barcelona. Klubben Ciudad Imperial Balonmano
kommer med sine J18 og G18 års lag. I den
forbindelse har vi inngått samarbeid med Haslum
Cup, slik vi får de beste lagene med oss. Så, dette
kan jo ikke bli annet enn bra.
Vi trenger plass!
Helgen etter braker det løs med kvalifisering
til Bringserien. Nok en gang har vi fått
hjemmearrangement på Konnerud – så det er
tydelig vi gjør en god jobb.
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Totalt er det ca 450 spillere på Konnerud den
kommende sesongen. Det gir utfordringer når
halltid skal fordeles og vi jobber hardt for å gi
ett fullverdig tilbud til alle lag. Men, med den
hallsituasjonen vi har på Konnerud i dag, er dette
svært vanskelig. Så - øverst på ønskelisten til
håndballgruppa står en ny hall!
Kick off!
I september smeller vi i gang med kick off for
håndballgruppa og ønsker alle velkommen til å se
hva som rører seg. Har du lyst til å bli en del av
denne fantastiske gjengen – er det bare å ta kontakt!
Følg med på nettsidene for mer informasjon.
Mvh
Mai-Britt Kopperud
Sportslig leder

KIL Senior
Tekst: Per Runar Thoresen
KIL Senior er den eneste gruppen i KIL som
ikke har sportslige ambisjoner. Gruppens
målsetting er å skape et sosialt nettverk
blant lagets eldre medlemmer samt være
en ressursgruppe vedrørende dugnader og
økonomi. Det er i første rekke klubbhuset
som er gruppens «hjertebarn» og KIL Senior
har gjennom årene brukt betydelig innsats
og økonomiske midler på klubbhuset.
Gruppen ble stiftet i 1965 under navnet Eldres
Avdeling og fyller 50 år i 2015. Ved KIL’s
organisasjonsendringer i 2004/05 ble avdelingen
omdøpt til KIL Senior og har i dag ca. 100
medlemmer. I KIL Senior er det tidligere aktive
fra de fleste sportslige grupper i laget samt folk
med betydelig administrativ innsats fra styrer og
grupper. Rollen som forelder og besteforelder for
aktive yngre ligger godt forankret hos de fleste.
Hver onsdag samles 40-50 personer til «vaffeltreff»
på klubbhuset. Dette dekker et sosialt behov og
overskuddet fra disse treff blir i hovedsak sprøytet
tilbake til klubbhuset. I tillegg avholdes tradisjonelle

arrangementer m/ledsagere som Seniormarsj,
Sildebord, Møljebord, 17. mai-treff og andre
arrangementer.
Stiftelsen Klubbhuset KIL
I 2009 ble klubbhuset gjort om til en Stiftelse og
KIL Senior har leder og et medlem av stiftelsestyret.
Siste året er det foretatt en betydelig påkostning
innvendig i klubbhuset.
Siden oppstarten av Worldcup-sprinten i 2003 har
KIL Senior gjort en betydelig innsats ved hvert
eneste arrangement.
Nye medlemmer
KIL Senior mottar gjerne nye medlemmer, Vi har
ingen eksakt aldersgrense men regner ca. 50 år
og oppover som vår hovedbase for medlemmer.
Ta kontakt med en i styret eller bare møt opp
(uanmeldt) på Vaffer’n hver onsdag kl. 1100, så vil
du bli godt ivaretatt.
Mvh
Per Runar Thoresen

Bilde: Flaggheising på klubbhuset på 17.mai. Er dette noe idrettslaget bør prøve å samle seg om i framtida?

Sammen om noe!
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World Cup
Tekst: Arne Madsen
FIS World Cup Sprint Drammen 2003-2015
11. mars 2015 blir den 12. skisprinten arrangert av
oss. Hvem skulle tro i 2003 at Konnerud IL skulle
bli en sentral aktør i den internasjonale skiverden!
Sentral rolle
Siden starten har Konnerud IL spilt en sentral rolle
i dette SKI-SIRKUSET. At den Internasjonale
skieliten besøker Drammen og Konnerud hvert år
håper jeg også gir inspirasjon og glede til de aktive
som ønsker å drive med idrett, sommer som vinter.
I det flotte trekantsamarbeidet mellom Drammen
kommune, Byen Vår Drammen og Konnerud
IL har frivilligheten vært en svært viktig faktor.
Gjennom det arbeid som de frivillige har lagt ned
av dugnad gjennom disse årene har Konnerud
IL fått tilført midler for å kunne drive barn og
ungdomsaktiviteter på forskjellige plan.

unge, friske pust inn i komiteen!
20. august ble vårt forslag til ny løypetrasé lagt
frem for FIS under deres årlige befaring. Løypa
vil oppleves mer spektakulær og jeg tror vi
høyner nivået på arrangementet ytterligere. For å
gjennomføre et skikkelig godt arrangement er vi
avhengige av funksjonærer. Jeg har derfor et sterkt
ønske om å se akkurat deg som funksjonær til
vinteren.
Gå inn på vår hjemmeside og meld deg som
funksjonær: www.worldcupdrammen.no
Mvh
Arne Madsen
Leder og markedsansvarlig
FIS World Cup Sprint Drammen

Skisprinten har i løpet av disse 11 årene tilført
Konnerud IL flere millioner kroner i tillegg til nytt
anlegg og flotte løyper.

Bilde: Skikongen Petter Northug skaper både glede og spenning på torget.
Forhåpentligvis er slike stunder med å gi inspirasjon og motivasjon til stor
og god aktivitet i idrettslaget generelt.

Bilde: Tine Mortensen Andersen (23) går inn i organisasjonskomiteen.
Svært gledelig, sier Arne Madsen.

Trenger frivillige
Vi er hvert år avhengig av ca 400-450 frivillige,
i år har vi fått engasjert det yngste medlem av
Organisasjonskomiteen noensinne! 24 år gamle
Tine Mortensen Andersen går inn i en sentral
rolle i komiteen. Tine har langrennsbakgrunn, er
fra Drammen og har tatt bachelorgrad idrett på
Høyskolen i Lillehammer. Vi gleder oss til å få
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Bilde: ”Ungdomssprinten på torget har blitt et populært innslag dagen før
dagen. Våre egne unge skiløpere får da prøve seg i verdenscupløypa.”

Unge ledere
Tekst: Lage Sofienlund
Unge ledere inn i idretten
Som en del av sin Ung: lederutdanning i regi av
idrettsforbundet har Maria Brox det siste året
deltatt på flere samlinger der ledelse og lederrollen har stått i fokus. Som en avslutning på utdanninga skal de unge lederne lede et eget arrangement. Motbakkeløpet Drammens Råeste blei for
første gang arrangert i fjor, og initiativtager Lage
Sofienlund, syns det er strålende å kunne gi løpslederrollen for arrangementet i 2014 til 19 år gamle
Maria Brox.
Lykke til!
Drammens Råeste er et motbakkeløp som går
fra Stasjonskameratenes hus på Austad og opp til
Haukåstoppen på Konnerud. Årets arrangement
går av stabelen 2.september, altså i samme stund
som dette nummeret av Konnerud Sport detter
ned i postkassene på Konnerud. Maria, som
i flere år har vært aktiv i Konnerud Idrettslag,
spesielt i skigruppa, gjør i skrivende stund de siste
forberedelsene til årets utgave av Idrettsgledens
motbakkeløp, Drammens Råeste.
Vi i Konnerud Idrettslag er stolte over at våre unge
utøvere tar trener og lederansvar, og ønsker med det
Maria Brox masse lykke til med arrangementet!

”Maria Brox (19) trår til som
løpsleder i arrangementet
Drammens Råeste. Det er
gledelig å se unge jenter
i lederverv i idretten!”
Sammen om noe!
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Klubblåta
”Sammen om noe”
Tekst: Lage Sofienlund		

Musikk og vokal: Johan Sørum

En hver klubb med respekt for seg selv bør samles
om ei klubblåt. Kameratene Johan og Lage har forsøkt å lage en samlende låt som bærer fram det
viktige budskapet ”Sammen om noe”. Låta vil bli å
finne på idrettslagets nye websider. Den kan også
høres ved å søke på ”sammen om noe” på www.
youtube.com.
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Med hjerter som banker, røde og taktfaste, skaper vi hverdagens fest
Hver trening med gjengen, et lyspunkt i livet, på veien mot å bli best
Den blodrøde drakta, den binder oss sammen, gir oss en styrke av stål
Sammen om noe, aldri aleine, på veien mot våre mål
Høsten kan være, regntung og slitsom, økter kan være et pes
Vår røde tilhørighet, skaper vi sammen, kan blidgjøre drittleie fjes
Vi møtes på stadion, side om side, det er duka for trening igjen
Se deg til sida, vær sikker i saken, personen du ser er din venn
Ref:
Sammen om noe, i gledens navn
Sammen om noe, skapt av engasjement
Sammen om noe, lagfølelsens sang
Sammen om noe, skal føre Konnerud opp og fram
Lange turer i våte myrer, grunnlaget skapes av slit
Selv om regnet trommer, og tåka tetner, bygger vi bit for bit
Et inderlig ønske, en drøm og ei tru, jager oss opp og fram
Når startskuddet smeller, når det virkelig gjelder, er vi ulver på jakt etter lam
Med hjerter som banker, røde og taktfaste, skaper vi hverdagens fest
Hver trening med gjengen, et lyspunkt i livet, på veien mot å bli best
Den blodrøde drakta, den binder oss sammen, gir oss en styrke av stål
Sammen om noe, aldri aleine, på veien mot våre mål
Ref:
Sammen om noe, i gledens navn
Sammen om noe, skapt av engasjement
Sammen om noe, lagfølelsens sang
Sammen om noe, skal føre Konnerud opp og fram
Klubbhuset står der, stolt og historisk, og fylles av latter og prat
Et langbord er dekka, peisen den knitrer, ildsjeler setter fram mat
Ei høylytt forsamling, kveldsmat med klubben, lyden av å bli kjent
Samholdet setter Konnerud på kartet, snart er vi best, bare vent
Ref:
Sammen om noe, i gledens navn
Sammen om noe, skapt av engasjement
Sammen om noe, lagfølelsens sang
Sammen om noe, skal føre Konnerud opp og fram

Sammen om noe!
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Portrettet Steinar Mundal
Tekst: Lage Sofienlund
Den folkelige landslagstreneren
Døra slår mot meg, og en liten katt smetter ut.
Inne fra gangen hører jeg en kjent latter, og blir
like etter møtt av et bredt smil. Humør. Smittende
humør. Gjestfrihet. En tanke slår meg. Kanskje
nettopp dette er hans sterkeste side som trener?
Dette humøret, imøtekommenheten, som gjør at
man alltid føler seg så bra i nærheten av han. Så
velkommen. Det er noe med denne mannen. Noe
jeg vil lære av. En evne til å balansere mellom å
være kamerat og trener, skape trygghet, og samtidig
beholde respekt.
Jeg vipper av meg skoene og bestemmer meg for
å bruke tida godt. For det er ikke hver dag jeg
får prate idrett med en landslagstrener. Steinar
Mundal (64) sitter i sofaen klar for ei treningsøkt.
Rulleskiene ligger klare på trappa. – Jeg bare må
trene. Det er en higen i meg etter å komme meg ut. I
hvert fall fem ganger i uka. Men alt under en time, det
er ikke trening altså. Det mener jeg! Han smiler bredt,
og forteller videre om hvordan han helst trener
øktene aleine. – Det er en måte å koble av på. Jeg
slapper av når jeg trener. Noe av det beste jeg veit er
å stake meg en tur på rulleski i Østbygda i Sande. Da
koser jeg meg!

”Jeg husker vi alltid gleda
oss til Konnerud Sport.
Det å lese om aktiviteten i
de ulike gruppene. Det er
meget bra at klubbavisa er
tilbake”
Steinar Mundal (64)
Da koser han seg. Landslagstreneren fra Konnerud.
Det slår meg at idrettsgleden er så enkel, selv for
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Bilde: Steinar Mundal jobber sammen med Trond Nystad på det norske
herrelandslaget i langrenn. Trenerkarrieren sin, den starta på Konnerud for
30 år sida.

de som til daglig står og går i idrett på ypperste
verdensklassenivå. Selv for disse personene, kanskje
spesielt for disse, kan det virke som alt bunner ut
i en kjærlighet for bevegelse. En kjærlighet man
tar med seg gjennom hele livet. Hva er egentlig
grunnen til at den 64 år gamle mannen som sitter
i sofaen ved siden av meg har dedikert livet sitt til
trening og bevegelse? Jeg drister meg til å spørre.
- Idrettsinteressen har jeg nok tatt med meg fra
barndommen. Det er bare helt sikkert. Som en
allsidig idrettsgutt dreiv han med mange ulike
aktiviteter, men som ung var det friidrett som
appellerte sterkest. – Det var noe med kroppene, de
helt fantastiske atletene, og vanvittige prestasjonene.

Det fascinerte meg tidlig. En ekte verdensidrett. Jeg
ser fortsatt på friidrett så fort jeg for sjansen, forteller
skitreneren som selv løp 400 og 800 meter på 51,3
og 1.59 i ungdommen.
Sjøl mener han at han var en dyktig idrettsutøver
på kretsnivå i flere idretter, blant annet deltok han
i flere landsskytterstevner, men sier selv han aldri
var i nærheten av å hevde seg skikkelig nasjonalt.
Allikevel var den aktive idretten så fristende at han
fortsatte å konkurrere i både langrenn og fotball til
han passerte 30 år. Da hadde han allerede rukket å
bli godt kjent på Konnerud.
For under tida som politistudent i Bergen traff
Steinar kona Solveig. Solveig er fra Skoger, og under
et besøk i Drammen skjønte han at Konnerud
var et sted han virkelig trivdes på. I 1972 flytta de
sammen på Konnerud, og Steinar begynte å arbeide
i politiet i Drammen. – Å komme til Konnerud var
flott, og jeg blei tidlig aktiv i idrettslaget. Det blei en
del fotballspill, og jeg husker i hvert fall at jeg var med
på et opprykk med A-laget fra femte til fjerdedivisjon
før jeg etter hvert valgte å spille for Skoger IL. Det var
ikke så stor aksept for å kombinere langrenn og fotball
den gangen, og langrenn var det som lå hjertet mitt
nærmest. Det blei noen NM-deltagelser for Konnerud,
og ei rekke turrenn. Jeg var det jeg vil kalle en habil
turrennløper mot slutten av den aktive karrieren,
forteller han på spørsmål om hvor god han vil si han
var som skiløper.

”Jeg husker jeg var med å
rykke opp med A-laget fra
femte til fjerdedivisjon”
På starten av 1980-tallet gikk skiløperen Steinar
Mundal sitt siste skirenn, men i magen ulma det
en trenerdrøm. – Jeg hadde alltid sett på treneryrket
som spennende, så da jeg ga meg som aktiv løper, så
havna jeg tidlig i trenerjobber. Både som fotball og
skitrener. På et tidspunkt trente jeg faktisk et kretslag
i fotball samtidig som jeg var skitrener i Solberg. Min
første trenerjobb fikk jeg faktisk i Solberg. Det var
litt tilfeldig, og jeg var noen år på feil side av elva
før jeg fikk muligheten til å trene Konnerud i 1987.
Nysgjerrigheten min vokser, og jeg glemmer å
notere. Steinar Mundal. Landslagstreneren. Han
starta altså et sted han også. Som klubbtrener. I lille
Drammen. Hva tenker egentlig en merittert trener
som han om klubbtrenerrollen?

Steinar lener seg fram. Ser rett på meg og sier det så
enkelt som bare han kan si det:
- Folk som tror klubbtrenerrollen er enkel, de veit ikke
hva de snakker om. Det er en kjempejobb. Mange
utøvere, foreldre, og ulike meninger. Det tar tid. Han
forteller at han når tida i skiforbundet etter hvert er
forbi, gjerne vil bidra inn i skigruppa på Konnerud
igjen. For han liker det som skjer. Samholdet.
Fellesskapet. Han har selv erfart viktigheten. Mange
ganger. Men hovedtrener, det blir han neppe igjen.
- Når jeg etter hvert gir meg i skiforbundet, så blir det
fordi jeg vil trappe ned på tidsbruken i trenerrollen.
Det å være trener tar vanvittig mye tid. Den tida
vil jeg heller bruke på blant annet å følge opp egne
barnebarn og andre av de yngre utøverne. Det ønsker
jeg virkelig å kunne gjøre, forteller trenerprofilen som
starta den virkelige trenerkarrieren sin på Konnerud
i 1987.

”Den største feilen jeg gjorde
som trener for Konnerud
var da vi et år valgte å dele
inn treningsgruppa i en Aog B-gruppe”
- Årene som skitrener i Konnerud fra 1987 til 1992
var viktige for min utvikling som trener. I denne tida
Sammen om noe!
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lærte jeg mye. Jeg var trener for kretslaget i Buskerud
samtidig som jeg var trener på Konnerud, og der lærte
jeg veldig mye av hovedtreneren, Steinar Tormodsgard,
som før dette hadde vært landslagstrener i en årrekke
for junior og rekrutt. Det jeg lærte av han er faktisk
mye av det samme vi gjør nå. Menneskekroppen har
ikke forandret seg mye Han smiler. Får det til å høres
så enkelt ut. - På Konnerud plukka jeg opp ting fra
Gunnar Svendsen, han inspirerte meg til å gjøre en
god jobb. Jeg tror også jeg lærte raskt, og klarte å erfare
klokt av feilene jeg gjorde. Vi fikk bygd opp et godt
junior og seniormiljø i Konnerud IL der flere løpere
hevda seg i norgestoppen. Det viktigste jeg lærte fra
denne tida var nok viktigheten av et inkluderende
fellesskap. Det å dra i samme retning, inkludere alle,
dyrke fram et godt miljø. Den største feilen jeg gjorde
som trener for Konnerud var nemlig da vi et år valgte
å dele inn treningsgruppa i ei A og ei B-gruppe, basert
på oppnådde resultater. Det splitta gruppa og ga
dårlig samhold. Blekket spruter. Jeg noterer flittig.
Lærevillig. Evne til å forandre kurs. Få terreng og
kart til å passe sammen. Hva annet lærte han? - Jeg
lærte mye om totalbelastning, og at man som trener
må være veldig oppmerksom på totalsituasjonen til
utøverne. Man skal ikke undervurdere at skole og fritid
også tar krefter. Jeg prøver å komme på det neste
spørsmålet, men Steinar tar ordet før jeg får summa
meg.

Kompetansen tilegna han seg selv. Gjennom
trenerkurs i både fotball og langrenn, samt som
klubb og kretslagstrener i Buskerud fram til 1992.
Da kom telefonen fra det Canadiske skiforbundet.
De ville ha Steinar som landslagssjef. – Det
var helt vanvittig. Jeg brukte ikke lang tid på å
si ja til det altså. Det var et utrolig tilbud. Det å
skulle få lov til å trene et landslag. Klubbtreneren
blei plutselig landslagstrener. Konnerud blei til
Canada. – I perioden fra 1992 til 1998 fikk jeg
virkelig lov til å bygge opp noe på min måte. Jeg fikk
frie tøyler til å praktisere min treningsfilosofi, og til
å gjennomføre ting på min måte. Det er så utrolig
viktig, det å gi treneren rom til å få arbeide i fred
og ro. Da kommer resultatene. Det ser man jo gang
på gang. I alle idretter. Han fortsetter å fortelle om
landslagstrenerjobbene i det norske skiforbundet,
helt fra den første ansettelsen i 1998. Om nedturer
og oppturer. Om hvordan man kommer styrka ut av
motgang. Og jeg merker at mannen som sitter der er
et forbilde. En jeg ser opp til. Beundrer.

– Det er mye med trenerrollen som er viktig å nevne,
og i møte med mange av de beste i verden har jeg
gjennom tida erfart hvor viktig det er å være tålmodig.
Både som trener og utøver. Det å jobbe mot egne mål,
sammenligne seg med seg selv, tenke over det du driver
med. Refleksjonskrafta i de utøverne som virkelig tar
steget opp i verdenstoppen er veldig stor. De bringer
egne tanker med inn i samtaler og diskusjoner. Som
trener trur jeg det å stimulere utøverne til å lytte til
egen kropp og følelse er helt avgjørende. Det å kjenne
etter. Ordene kommer tett nå. Jeg suger til meg det
som blir sagt. Det er årevis med erfaring kokt ned
til få minutters prat. For en ressursperson for et
idrettslag. For en kompetanse!

”Det som gleder meg
mest med det som skjer i
skigruppa nå er lagbygging.
Sammen om noe. Det
kommer til å gi resultater”
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Bilde: Steinar Mundals hjerte banker for Konnerud IL. Det å følge med på
den lokale idretten er noe han alltid har gjort, og vil fortsette å gjøre.

Steinar kikker bort mot døra. Jeg ler og spør om han
begynner å lengte ut til rulleskia. Jeg kommenterer
nok en gang at han trener mye. – Solveig, trener jeg
mye? Han roper inn til rommet ved siden av mens
han gliser forventingsfullt. Han veit hva svaret vil
være. – Helt enormt, kommer det kontant fra andre
sida av veggen. Jeg skjønner at jeg må slippe han løs,
ut i Østbygda, men vil avslutte med å finne ut hva

han tenker om Konnerud Idrettslag anno 2014.
- Det ser jo veldig mørkt ut, gliser han. Er de ikke
på vei ned i femtedivisjon? B-laget skal være i
femtedivisjon! A-laget i tredjedivisjon. Det mener jeg!
Han sikter til A-laget i fotballgruppa som han gjerne
stikker innom for å kikke på med jevne mellomrom.

”I et åpent og inkluderende
miljø med langsiktig
tenking vil det med jevne
mellomrom vokse fram
enere. Så enkelt er det.”

et viktig ansvar. Mange foreldre blir lett revet med
over gode resultater. Man må unngå å dyrke fram
småstjerner, men heller tenke fornuftig og langsiktig. I
et åpent og inkluderende miljø med langsiktig tenking
vil det med jevne mellomrom vokse fram enere. Så
enkelt er det, avslutter han overbevisende i det han
reiser seg opp fra sofaen.
For nå skal han trene. Landslagstreneren. Fra
Konnerud. Steinar Mundal. Mannen som elsker å
bevege seg.

– Det er moro veit du, det å stå og kritisere litt
sammen med Asbjørn. Alt var jo bedre før, ler han før
han legger til at han fra spøk til alvor mener han
ser ei utvikling i idrettslaget han setter pris på. Selv
følger han aktiviteten gjennom barnebarna sine,
og gjennom at han er levende engasjert i det som
skjer i skigruppa. - Det som gleder meg mest med det
som skjer i skigruppa nå er lagbygging: Sammen om
noe. Det kommer til å gi resultater, det vil si en eller
kanskje flere gode seniorløpere. Det bør være målet for
en storklubb som Konnerud. Vi skal ikke bare være en
god arrangørklubb, men og en god utøverklubb. Det
finnes ikke tvil i ordene til mannen foran meg. Han
er dønn ærlig. Tydelig. Dette mener han. Med hele
seg.
– Det er mange ting man ser gjennom et langt
trenerliv, og det meste går igjen flere steder. En av
tingene jeg har sett er viktigheten av at man ikke
brenner ut barna for tidlig. Vi må ikke på død og liv
jage resultater i ungdomsårene. Her har foreldrene

Være med på laget?
Likte du Konnerud Sport? Vi ønsker å gi ut 4 nummer av Konnerud
Sport årlig. Ønsker du/dere annonseplass i Konnerud Sport? Det vil
øke sjansene for at vi sammen kan bygge opp landets beste klubbavis.
Send en mail til lage@konnerud.no hvis du/dere vil være med på laget!

Sammen om noe! Om Konnerud Sport.

Sammen om noe!
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Støtt Konnerud Idrettslag ved å
bli grasrotgiver!
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal
motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge
å støtte den klubben eller foreningen du mener fortjener det mest!
Ønsker du å bli grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Du kan
bli kunde hos Norsk Tipping via norsk-tipping.no eller hos en kommisjonær.
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å fordele noe av
overskuddet til Norsk Tipping.
Det er enkelt å bli grasrotgiver, du kan tilknytte deg hos en kommisjonær
enten ved hjelp av strekkode, organisasjonsnummer eller du får kommisjonæren
til å søke opp navnet til foreningen din. Du kan også bli grasrotgiver via både
norsk-tipping.no eller via mobilspill. Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt
kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende <Grasrotandelen [org.nr]> til
2020 for REGISTRERING. Meldingen er gratis.
Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell PREMIE. Din tilknytning gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne. Du kan bytte din
grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte ønske.
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