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Tekst: Lage Sofienlund
De råeste idrettsmiljøene i verden
oversvømmes av kunnskap. De
inkluderer. De gløder. Av liv.
Engasjement. De er levende!
I forrige utgave av Konnerud Sport skreiv jeg
om hvordan jeg mener Konnerud IL må bli
til fingerspissene gode på å utvikle miljøer. Jeg
skreiv at produktet av disse miljøene vil være
motivert idrettsungdom med alle muligheter
for rivende utvikling og varig idrettsglede. Det
førte oss over til spørsmålet: Hva kjennetegner
egentlig et knallgodt idrettsmiljø?

”Konnerud IL, et kunnskapsrikt,
inkluderende og
levende idrettslag!”
Som idrettslag har vi i bunn og grunn to
hovedfokus. Det ene er å få flest mulig barn og
ungdom til å bygge en varig bevegelsesglede.
Det andre er å hjelpe flest mulig barn og
ungdom til å utvikle ferdighetene sine innenfor
de aktivitetene de ønsker å drive med. Vi
ønsker å skape glede. Vi ønsker og skape
mestring. Får vi til begge deler over tid skapes
det utvikling. Både menneskelig og idrettslig
utvikling.
De råeste idrettsmiljøene i verden kjennetegnes
av noen fellesnevnere. Suksesskriterier. Først og
fremst viser studier at idrettsmiljøer som sitter
inne med mye kunnskap og kompetanse ofte
lykkes bedre når det kommer til å ta vare på
alle samtidig som man jobber for raskest mulig
ferdighetsutvikling.

Sammen om noe!

Styreleder
kommenterer
Tekst: Geirr Kihle
Konnerud il vil bygge leiligheter for å utvide
hallen. Målet er å friste voksne til bytte ut
eneboligen med leilighet, uten å flytte fra
Konnerud.

for mange av oss også i voksen alder. Hvis du liker
ideen, håper vi du tar deg tid til å besvare vårt
spørreskjema som du finner på midtsidene i dette
nummeret av Konnerud Sport. Jo flere som svarer,
jo raskere kan vi komme videre.

En siste fellesnevner som trekkes fram som
avgjørende i de miljøene som har lykkes med
å kombinere flest mulig med best mulig, er
engasjementet. Gløden. I disse miljøene er det
mange bidragsytere som både ønsker og evner
kunsten å dra i samme retning. Det skaper
momentum. Framdrift. Miljøene oppfattes
som levende.

I 7-8 år har vi drømt om å kunne utvide
Konnerudhallen. Vi hadde tidlig en ide om å knytte
til oss næringsliv/forretninger i et eget bygg nord
for hallen (mellom hall og skole) Dette falt ikke i
god jord hos byplanmyndighetene, så etter hvert ga
vi vel mer eller mindre opp. Da det mye omtalte
og omdiskuterte Marienlystprosjektet så dagens lys
fikk vi ny inspirasjon. Hvorfor kunne ikke vi få til
en ”Marienlyst light” versjon, som ikke forringet
idrettsanlegget?

Konnerud IL sitt slagord er: SAMMEN OM NOE!
Kan vi si: Sammen om å bo, er vi samtidig sammen
om å gi barn og unge på Konnerud et enda bedre
idrettstilbud!

Med andre ord: Hvis vi i Konnerud IL kan
samles om å jobbe for å være kunnskapsrike,
inkluderende og levende, da vil sjansen være
stor for at vi klarer å utvikle de knallgode
miljøene!

Møter med kommuneadministrasjon, politikere,
arkitekter og potensielle eiendomsutviklere har
resultert i at vi nå henvender oss til publikum
og spør: Kan du tenke deg å flytte i leilighet nær
Konnerudhallen og Skistadion?

At laget nylig passerte 3000-tretusen medlemmer?

Videre viser det seg at miljøer med stort fokus
på inkludering opplever mindre frafall og i
stedet ungdom med større trivsel. Dette uten
at antall toppidrettsutøvere som vokser fram
fra disse miljøene ser ut til å være færre enn
fra miljøer med større grad av selektering og
utvelgelse.

Konnerud IL, - et kunnskapsrikt, inkluderende
og levende idrettslag!
Kunnskapsrike
Inkluderende
Levende
Kan vi klare det?

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

”Hvis vi nå kan si
sammen om å bo,
så vil vi samtidig
være sammen om å
gi barn og unge i
bydelen et enda bedre
idrettstilbud.”

Visste du forresten at Konnerud il er blant de største
idrettslag i landet?
Størst i Drammen.
Størst i Buskerud.

At ski-,fotball-, håndball- og bandygruppene
er størst i Buskerud og at orientering- og
sykkelgruppene er blant de største?
Konnerud IL drifter sannsynligvis landes største
IFO (idrettens fritidsordning) med nesten 100 barn.
Er det noe rart at vi prøver å gå nye veier for også
i framtiden kunne gi alle barn og unge et godt og
trygt oppvekstmiljø på Konnerud og i Konnerud IL?

Sammen om noe!
Sportslig hilsen
Geirr Kihle
Styreleder, Konnerud IL

Vi tror at mange voksne på Konnerud, og i byen
forøvrig, kan tenke seg å bytte ut eneboligen med
leilighet på Konnerud fremfor nede i byen. Nærhet
til naturen, sommer som vinter, betyr veldig mye
Sammen om noe!
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Skiskole

Hva skjer i idrettslaget?
Vaffel’n!
Hver onsdag fra kl. 11.00 - 12.00 møtes
gutta i KIL-Senior til vaffel og kaffe på
klubbhuset. Du er velkommen!

A-lagsgutta
A-lagsgutta i fotballgruppa
kjemper helt i tetstriden
i serien. 29.juni klokka
1900 spiller de vårens
siste hjemmekamp i
Konnerudgryta. Møt opp!

Gratulerer!
Audun Heimdal (18) er tatt ut til Junior-VM i
orientering. Vi gratulerer!

Team Leaseplan og Right to play hadde denne
sommeren planer om å arrangere skiskole på
Konnerud sammen med skigruppa i KIL. Denne
avlyses på grunn av for få påmeldte. Planen er å
prøve igjen neste år, men da være tidligere ute med
åpning for påmeldinger og markedsføring.

Gravearbeid
Etter planen starter
gravearbeidet på den gamle
kunstgressbanen 1.august.
Det betyr at det allerede til
vinteren skal være kunstis
på Konnerud. Vi gleder oss!
Neste vår vil da også ligge et
nytt kunstgressdekke å vente
på fotballkåte ungkalver.

Hovedtrener i skigruppa
Hovedtrener i skigruppa, Eirik Indahl,
har fått prisen som årets ungdomstrener
i Norges skiforbund. Vi gratulerer!

Skiftet fokus
Mads Granrud Madsgård (24) bestemte seg for å skifte
fokus etter fjorårets skisesong. Mads, som de siste årene
har vært Konneruds beste lokale langrennsløper, ønsker
å bruke mer tid på jobb og skole. Han har nå også
funnet fram fotballskoa og er å se i den røde drakta på
matta når A-laget mønstrer til kamp i Konnerudgryta.

Sportslig leder på IFO
Konnerudjenta Ida Beate Dalene (24)
er fra 1.august ansatt som sportslig leder
på IFO. Ida vil i tillegg til å jobbe med
å utvikle aktiviteten på IFO være en del
av «av ungdom, for ungdom» - prosjektet
der hun vil samarbeide med vår nyansatte
prosjektleder Joakim Dokka Nordstad.

Fotballgruppa
Fotballgruppa arrangerer denne uka Konnerud
Fotballcamp i Konnerudgryta. Over 200 barn er
meldt på det som ser ut til å bli en fantastisk uke.

Steinar Mundal
Steinar Mundal ga seg etter
sesongen som landslagstrener
for herrelandslaget i langrenn.
Det gikk ikke mange
ukene før han var kroka av
skiskytterforbundet. Nå skal
Mundal hjelpe de norske
skiskytterkvinnene mot nye
høyder. Vi i Konnerud IL er
stolte av å ha deg i klubben vår,
Steinar!

Klubbhuset males!
Klubbhuset males denne våren. Med flotte
røde vegger og hvite vinduer og vindskier
har huset fått fargene det fortjener. Takk til
alle som bidrar til å gi klubbhuset ny drakt.

Timo Andre Bakken

Av ungdom, for ungdom

Til tross for en fantastisk sesong med NM-gull
og mange gode verdenscuprenn blei Timo
Andre Bakken veid for lett til å bli en del av
sprintlandslaget den kommende sesongen. Det
sier mye om nivået i norsk sprintlangrenn. Timo
fortsetter da i sitt private lag Team Jobzone og vil
fortsette å konkurrere for Konnerud IL.

Joakim Dokka Nordstad (26) er fra
1.august ansatt som prosjektleder i «Av
ungdom, for ungdom» - prosjektet. Vi
ønsker Joakim lykke til!

Husk å sende
grasrotandelen til
Konnerud

I gang!
Turorienteringssesongen
er i gang! Bli med du også.
Les mer seinere i bladet.
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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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Treneren
- en avgjørende brikke i god miljøutvikling
Tekst: Lage Sofienlund
Konnerud IL har de siste årene fått fram
flere unge, lokale og samtidig kompetente
trenerkrefter. Kan vi være i ferd med å
bygge opp en trenerkultur i idrettslaget
vårt? En kultur for utvikling av kunnskap og
kompetanse? Spørsmålet er da om vi er gode
nok til å utvikle dem? Til å ta vare på dem?
Kanskje dette er noe vi kan se nærmere på i
framtida?

”Det er store likhetstrekk
mellom klasserom og
treningsfelt. Det handler
om ledelse.” Stian Ramsfjell

Bilde: Nygifte Stian Ramsfjell jobber som lærer på Svensedammen. Han ser
mange likheter mellom klasserommet og treningsfeltet.
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To av Konnerud Idrettslags fremste eksempler på
unge fremadstormende trenere er kameratene Stian
Ramsfjell (29) og Lars-Gunnar Huseby Martinsen (29).
Trenerduoen, som begge har sin trenerutdanning fra
Norges Idrettshøyskole, trener nå Drammen FK sitt
fotball-lag i 2.divisjon. De er med det landets yngste
trenerduo innenfor toppfotballen. Med sitt nyopprykka
mannskap er de også unike gjennom at de trener et lag
der ingen av spillerne tjener penger på å spille fotball.
På veien mot der de befinner seg i dag har også disse
gutta fått muligheter tidlig. Disse mulighetene blei gitt
dem i Konnerud IL. Begge to har nemlig trent guttelag,
juniorlag og A-lag i fotballgruppa før de tok steget ut
av klubben på vei mot større utfordringer. Hva tenker
egentlig duoen om mulighetene og utfordringene som
ligger i trenerrollen?
- Jeg fikk muligheter og gode opplevelser med trenerrollen
tidlig. Allerede i faget Ledelse og Instruksjon på
videregående blei jeg veldig interessert i trenerrollen og
fikk god feedback på det jeg gjorde. Innen jeg gikk ut av
St.Hallvard hadde jeg fått med meg det som i dag heter
UEFA B-lisens. Den gang var jeg Norges yngste trener
med så høy formell kompetanse, forteller Stian Ramsfjell
som i dag jobber som lærer på Svensedammen ved
siden av trenerrollen i Drammen FK. – Det er store
likhetstrekk mellom klasserom og treningsfelt. Det handler
om ledelse. Det blir sagt at noen av landets dyktigste ledere
ikke nødvendigvis finnes i næringslivet eller idretten, men
i klasserommet. Det kjøper jeg. Det handler om tydelighet.
Om å få folk til å fungere. Behandle folk ulikt. Dra i
samme retning. Han blir ivrig nå, setter seg framover
i stolen. Gjennom utdanning i både pedagogikk og
trenerrollen er dette et fagfelt som engasjerer den
lovende treneren fra Konnerud. – Både i klasserommet
og på treningsfeltet handler det om å være tydelig på
forventningene man har til folk. Deretter må man følge
det opp med ærlige tilbakemeldinger. Det er jo ingenting
som er morsommere enn å kunne gå inn å forsterke
positivt når folk gjør som man ønsker. Catch them being
good er vel på mange måter det beste en leder kan gjøre,
fortsetter Ramsfjell.

Bilde: Gutta er landets yngste trenerduo i norsk toppfotball. Med sitt nyopprykka lag er de også unike ved at de trener et mannskap der ingen spillere
mottar lønn for å spille ball.

”Jeg har så tru på
gjennomføringskraft. Folk
prater om det, men å
gjennomføre det, det er
noe helt annet.”

Lars-Gunnar Huseby Martinsen

Kamerat og trenerkollega Lars-Gunnar Huseby
Martinsen er ikke kjent for å være meningsløs. Det
er han heller ikke i dag. – Etter tida på NIH jobba jeg
et par år som lærer. Jeg stiller meg helt bak Stian på det
han sier om overføringsverdi fra klasserom til treningsfelt.
Det handler om å få ei gruppe til å fungere sammen. Og
det er utfordrende. Man må være veldig ærlig. Og dønn
rettferdig. Jeg tror jeg har blitt ganske flink til det. Det
er med å gjøre meg til en bedre trener, svarer han på
spørsmål om hva som kjennetegner han i trenerrollen.
Hva tenker den sympatiske energibunten ellers om
trenerrollen? – Jeg har så tru på gjennomføringskraft.

Folk prater om det, men det å gjøre det er noe helt
annet. Enten det er i de 2*45 man har til rådighet ute
på banen eller i treningshverdagen for øvrig. Skal man
lykkes som trener må man klare å påvirke utøvernes
gjennomføringskraft. Skal man lykkes som utøver, eller
med hva som helst egentlig, så må man gjøre all den
jobben som må gjøres når ingen andre ser på, og det må
skje med kvalitet, poengterer han med snert i hver
setning. Det er alltid liv rundt Lars-Gunnar. Meninger.
Kunnskap. Med en oppsiktsvekkende evne til å være
overbevisende i argumentasjonen fortsetter han: Bare se på håndballjentene. De har skapt en kultur der
utøverne har et voldsomt eierskap til egen utvikling.
Da er det jo selvfølgelig også mer motiverende å gå ut å
gjennomføre. Fotballspillere er nok litt for bortskjemte i
Norge. I andre land er fotballen utveien fra et kjipt liv. I
Norge er fotballen noe du koser deg med så lenge det ikke
går utover alle andre fristelser. Der må vi bli tøffere hvis
vi skal lykkes med å utvikle gode fotballspillere, avslutter
Martinsen før han utbryter: - Det jeg mener er at
motivasjonen må være sinnssykt sterk! Som trener må man
påvirke den. Jeg husker vi som guttespillere fikk beskjed
av Harald Ramsfjell om å ønske oss ispigger til jul så vi
kunne få gode økter nede på Vallersbanen. Jeg skaffa meg
selvsagt pigger og før økta forberedte jeg tre utviklingsmål
Sammen om noe!
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på et papir som jeg tok med og leverte til Harald. Den
dagen var det 15 cm snø på Vallersbanen, men vi trente,
og jeg prøvde så godt jeg kunne å fokusere på målene jeg
hadde satt meg. Etter økta gikk jeg bort til Harald og
forventa å få ei god tilbakemelding på hva jeg hadde gjort
bra og dårlig på økta, og hvorfor dette var bra og dårlig.
Han ler nå. Gode minner, og intensiteten i praten
forteller at han er i ferd med å understreke et poeng
her. – For Harald var det nok ikke så lett å gi meg noe
konstruktivt å ta med videre etter ei økt med ispigger i
15 cm snø, men poenget var at han, eller noe annet, på
en eller annen måte hadde påvirka motivasjonen min så
sterkt. Jeg skulle bare bli bedre! Den evnen, evnen til å
være en rå motivator, den mener jeg er avgjørende for en
dyktig trener!

Bilde: Som bilselger på Albjerk og trener i 2.divisjon har Lars Gunnar
Martinsen nok å henge fingra i. Foreløbig strekker tida til.

Og dyktige, det er det ingen tvil om at denne duoen
er. Fotballidioter. Som hater å tape. Med en takhøyde
i diskusjoner som gjør at de utvikler seg gjennom å
samarbeide. – I bunn og grunn gjør vi jo det her fordi
det gir oss veldig mye glede, konstaterer de to gutta som
tilsynelatende utfyller hverandre på en måte som Nils
Arne Eggen ville beskrevet med to ord: Komplimentere
ferdigheter!

I skigruppa har det de siste årene utvikla seg en kultur for å gi unge, sultne
trenere sjansen til å trene både eldre og yngre utøvere. Eksempler på trenere
fra skigruppa som gjennom å ha fått sjansen tidlig har bratte utviklingskurver
i trenerrollen er Ola Christensen (23), Eirik Indahl (25) og Lage Sofienlund
(26) Når Lage Sofienlund etter fjorårets skisesong valgte fotball, har skigruppa
henta nok en ungkalv inn i trenerteamet. Joachim Sjulstad (24) vil det
kommende året være en del av hovedtrener Indahls trenerteam. Videre har
Marie Klægstad Moen (19) hatt ansvaret for skiskolen for 1.klassinger og er
samtidig engasjert i en av de yngre treningsgruppene i skigruppa.

I orienteringsgruppa er Jonas Sommerstad Juveli (26) i gang som trener for de
eldste gutta og høster flere lovord for måten han løser den oppgaven på.

I fotballgruppa er Emil Oliver Andersen (24) hovedtrener for juniormiljøet,
mens Lage Sofienlund (26) styrer seniormiljøet. Andreas Fjelltoft (27) er
med i trenerteamet og Simen Rygh (22) leder b-laget samtidig som han er
med som assistenttrener i A-lagsmiljøet. A-lagsspiller Eirik Fossen starter etter
planen kommende høst på Norges Idrettshøyskole der han ønsker å studere
trenerrollen med fordypning i coaching og idrettspsykologi.

I håndballgruppa har vi også et eksempel på å gi unge trenere tillit. Sofie
Sand (17) har det siste året vært trener for et av jentemiljøene.

Bilde: Når man er gode kamerater og samtidig trener samme lag, da blir diskusjonene både gode og ærlige.
I følge gutta er den interne takhøyden for å si hva man mener skyhøy.
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Medlemsinformasjon

Av ungdom, for ungdom

Velkommen til Konnerud IL
For å være aktiv utøver, være trener eller ha tillitsverv i Konnerud IL eller i gruppene må man
være medlem av Konnerud IL for at utøverforsikring skal gjelde, og også fordi det er nedfelt i
NIFs lover.
Medlemskontingenten i Konnerud IL går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (administrasjon,
drift og anlegg) slik at idrettsgruppene kan gjøre det de er best på - å skape gode idrettstilbud
til alle medlemmer.
Ved å være medlem er du med på å gjøre det lettere for oss å skape idrettsglede!
Årskontingent
Juniormedlemskap opp til 18 år		
kr.
Seniormedlemskap				kr.
Familiemedlemskap				kr.
Pensjonist over 67 år				
kr.
Pensjonist + KIL senior			
kr.

190,270,500,190,240,-

Tekst: Lage Sofienlund og Karianne Hajum
Bydelsprosjektet «Av ungdom, for ungdom»
er nå et år gammelt. Babyen har vokst raskt.
For et år siden var prosjektet en drøm på en
prosjektsøknad fra Konnerud IL til Buskerud
Idrettskrets og Gjensidigestiftelsen. Nå, bare
et år etterpå, lever prosjektet i hele bydelen.
Alle bydelens fire skoler er tungt involverte
og aktiviteten er nå så stor at idrettslaget må
utvide sitt eget mannskap for å kunne serve
prosjektet videre. I løpet av året har prosjektet
mottatt over 800 000 kroner i gavestøtte etter
søknader hos ulike aktører. Fantastisk!

«Av ungdom, for ungdom» er et prosjekt der
ungdomsskoleelever får aktivitetslederopplæring
for så å få praktisere som aktivitetsledere ute på
barneskolene. Tanken er at forbilde og smitteeffekten
ved at idrettsglade ungdomsskoleelever kommer ut og
leder aktivitet på barneskolene hver eneste uke er så
stor at flere barneskoleelever skal oppdage og utvide
bevegelsesgleden.
Som et ledd i en helhetlig utvikling av prosjektet har
idrettslaget dratt i gang tiltak som «Åpen Hall» på
kveldstid og den gruppeuavhengige friluftscampen
«Camp Konnerud» i høstferien. Her er også
idrettslagets egne utøvere ledere for yngre deltagere.
Både A-lagsspillere i fotballgruppa og juniorutøvere

Ønsker du å melde deg ut av klubben?
Det må gjøres skriftlig til e-post adresse konnerud@konnerud.no
Merk at utmelding må skje før årsskiftet, iht. NIFs lover.
Konnerud IL benytter fra 2015 NIF`s nye system Klubbadmin, som medlemsregister. Vi ber alle
gå inn i Min Idrett, se info på www.konnerud.no, for å kontrollere at alle opplysninger om deg
og dine barn er riktige.

Daglig leder i Konnerud
Idrettslag, Karianne
Hajum, ønsker alle
medlemmer og
Konnerudvenner
en riktig god sommer!

Bilde: Av ungdom, for ungdom - prosjektet har generert bevegelsesglede både i skoletida og etter skoletid. Her fra Camp Konnerud forrige høst.
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Bilde: Joakim blir prosjektleder i Av ungdom, for ungdom-prosjektet. Ida vil i
tillegg til å være sportslig leder på IFO være en hjelpende hånd inn i det stadig
voksende bydelsprosjektet.

Bilde: Ida og Joakim gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver i Konnerud Idrettslag.

i skigruppa har vært inne som aktivitetsledere i disse
tiltakene. Ønsket framover er at også flere aktiviteter
skal dras i gang utenfor skoletida.

Konnerudskolene kommer på ulike måter til å være
involvert i ukentlig fysisk aktivitet i skoletida, og
samtidig vil det i store deler av året være ukentlige
tilbud om gruppeuavhengige tiltak i idrettslagsregi
på kveldstid. Det store målet er at skoler og idrettslag
sammen kan skape en enda mer aktiv bydel der enda
flere barn og unge kan få en ungdomstid fylt av masse
deilig fysisk aktivitet i et trygt og godt nærmiljø!

Bilde: Ida Beate Dalene (24) og Joakim Dokka Nordstad (26)
vil det kommende året samarbeide i videreutviklinga av
Av ungdom, for ungdom - prosjektet.

Bilde: Lage Sofienlund gir seg som prosjektleder i Av ungdom, for ungdom-prosjekte
Vi takker Lage for flott innsats og ønsker han lykke til vider

Bilde: Lage Sofienlund (26) har gjort en flott jobb med å skape bærekraft i
Av ungdom, for ungdom - prosjektet. Nå er Joakim Dokka Nordstad (26)
klar for å ta i mot stafettpinnen.

I det foregående skoleåret er det Lage Sofienlund
som har hatt prosjektlederansvaret i «Av ungdom, for
ungdom». Han vil fra og med 1.august gi stafettpinnen
videre til jevngamle Joakim Dokka Nordstad. Joakim,
som er utdanna kroppsøvingslærer ved Norges
Idrettshøyskole og barnebarn av tidlige leder av
Konnerud IL, Bjørn Dokka, vil da kommende skoleår
være prosjektleder i «Av ungdom, for ungdom» og
jobbe fulle dager med å bygge sterke aktivitetsbånd
mellom skoler og idrettslag. Alle klassetrinn på
12
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Navn:
Joakim Dokka Nordstad
Alder:
26 år
Bosted:
Åssiden
Utdanning: Faglærer i kroppsøving ved 		
		Norges Idrettshøyskole
Bakgrunn: Fotball og friluftsliv
Bilde: Sindre Lysaker Norbom er en av de flotte aktivitetsformidlerne fra 8.klasse som drar i gang morsom aktivitet på barneskolene.

Sammen om noe!
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Det snakkes om Konnerudmodellen på Idrettstinget

Tekst: Per Runar Thoresen		

Tekst: Øyvind Thorsen
Øyvind Thorsen jobber som
idrettskonsulent i Buskerud
Idrettskrets og er i KIL engasjert
gjennom sitt verv som fotballtrener
for Hallermoen sitt G 2003-lag.
Les hva Øyvind skriver etter å ha
fulgt utviklinga av «Av ungdom,
for ungdom» - prosjektet det siste
året:
Konnerud Idrettslag er et tradisjonsrikt idrettslag som
i kraft av sin historie, bredde i aktivitetstilbud, løpende
anleggsutvikling og sitt tunge arrangementsansvar er
en betydelig faktor i Buskerudidretten. Nå kan det
være at man har funnet en ny arena å markere seg på.
I helgen 5.-6. juni arrangeres Norges Idrettsforbunds
Ting i Trondheim og Buskerud Idrettskrets reiser opp
med sine tillitsvalgte. Etter planen vil da idrettskretsens
styreleder, Roar Bogerud, ytre følgende fra talerstolen
på temaet idrett og skole:
«Utfordringen her blir å skape en bærekraft for
idrettslagenes engasjement slik at vi ikke tapper, men
snarere styrker frivilligheten. Her har vi et glansbilde å
vise til. På Konnerud har de tre barneskolene gått sammen
med ungdomsskolene og valgt å bruke av eget budsjett for å
finansiere en stilling i idrettslaget, Konnerud IL.
I denne samarbeidsmodellen vil idrettslagets ansatte kurse
interesserte ungdomsskoleelever som aktivitetsledere og
bistå dem når de siden er ute på barneskolene for å lede
aktivitetsøkter der. Målet er også å knytte tettere bånd til
ungdomsgruppa og styrke aktivitetstilbudet i idrettslaget.»
Man skal trolig ha arbeidet med idrett og skole like
lenge som meg for virkelig å skjønne hvor banebrytende
denne modellen er. Norske skoler er ikke i en
økonomisk posisjon hvor det å ta penger fra eget
budsjett og flytte det over til idretten er en hverdagslig
hendelse. Nesten like oppsiktsvekkende er det at
14
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KIL Senior
- 17.mai på Klubbhuset

pengene går til å styrke tilbudet om fysisk aktivitet for
elevene. Desto mere gledelig er det da at både skolene
og idrettslaget klarer å følge opp Drammenspolitikernes
offensive vedtak om daglig fysisk aktivitet for elevene i
grunnskolen.
Sitatet fra Bogerud innleder med viktigheten av å
skape en bærekraft for de idrettslagene som er villige
til å påta seg dette utvidede ansvaret. Det er idrettens
styrke og svakhet at vi i all hovedsak driftes av frivillige
ildsjeler og det er en urimelig forventning at de samme
frivillige også skal tre fram for å løse samfunnets
gryende folkehelseutfordringer. Samarbeidet i
Konnerudmodellen er unikt fordi det høster idrettens
kompetanse uten å tappe den for ressurser og fordi
det skjer for offentlige midler og ikke for midlertidig
tilførte prosjektpenger.

”Man skal trolig ha
arbeidet med idrett og
skole like lenge som meg
for virkelig å skjønne
hvor banebrytende
Konnerudmodellen er.”
Det offisielle startskuddet for satsningen går ikke
før til høsten, men Konnerud IL og skolene har
tyvstartet seg fram til noen erfaringer og står godt
rustet til å lykkes når man setter i gang for fullt. Vi i
Buskerud Idrettskrets har trua på både idrettslaget og
Konnerudungdommene som skal ut og skape gode
aktivitetsopplevelser for barna på Konnerudskolene og
skal heie på dere fra dag en. Resten av IdrettsNorge vil
også følge med. Kanskje følger flere etter?
Med vennlig hilsen
Øyvind Thorsen

Foto: Tom Hayden

17 mai feiringen er jo en god norsk tradisjon.
Seniorene har også en lang tradisjon med
samling på Klubbhuset 17 mai. Presis kl 0800
samles festkledde seniorer med ledsagere til
flaggheising og fellessang av «Ja vi elsker» med
«kappelmester» Arne Kristensen på plass i sin
tradisjonelle Vestfoldbunad.
Deretter er det kaffe og bløtkake med presis avslutning
kl 0900. For mange synes dette å være en fin og
tradisjonsrik åpning av dagen før man går videre til egne
familietradisjoner utover dagen.

I likestillingens tegn
Kil Senior har vel ikke rykte på seg for å dyrke
likestillingens prinsipper, men vi kommer oss. Vaffer’n
ser ut til å være en «mannegreie», men i mange øvrige
arrangementer har vi gleden av å hygge oss sammen med
våre ledsagere. Slik er det også 17. mai hvor våre flotte
festkledde (mange i bunad også) damer så absolutt lyser
opp i terrenget. De siste årene har vi vært i overkant
av 50 stk og det er blir en koselig seanse og fin start på
høytidsdagen.
Det er ingen påmelding og for noen år siden ble vi
overrasket over stort frammøte og desto mindre bløtkake.
«Sjefen» måtte da sende ut et signal. «ta små stykker» så
blir det nok til alle. Så mye bløtkake til overs er det lenge
siden vi hadde hatt. Men vi har lært. De siste årene har
det vært rikelig til alle sammen.

Bilde: Festkledd forsamling i nyoppusset klubbhus.

Bilde: Kil’s leder Geirr Kihle og æresmedlem Terje Somerstad klar til å heise flagget.

Bilde: Kil leder Per Runar Thoresen og kapellmester Arne Kristensen før velkomst.

Bilde: Bløtkake nok.

Bilde: Samling før flaggheisingen.

Sammen om noe!
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Historietimen

Konnerud fikk etter hvert også frem en rekke gode
deltakere i tekniske øvelser som kule. slegge og diskos
inkludert kretsmestere i flere øvelser, men det får vi
skrive mer om senere.
Ellers gikk det med friidretten som med andre grupper.
Aktiviteten kunne til sine tider være veldig laber og
nesten «døende», for så å blomstre opp igjen. På
generalforsamlingen i 1992 ble gruppa nedlagt etter
flere forsøk på å blåse liv i den igjen.

Tekst: Per Runar Thoresen

Friidretten i Konnerud IL

Ja, du leste riktig. Friidretten ble tidlig etablert som
gruppe i Konnerud IL. Allerede tredje driftsåret på
vårgeneralsforsamlingen på Fredli Pensjonat 5. mars
1930 ble gruppa opprettet med Henry Henriksen som
oppmann, Axel M. Amundsen (feiermesteren) som
sekretær samt Sverre Thorrud og Harald Thorrud som
styremedlemmer.
De første årene var det jo stusselig med banefasiliteter
og det ble derfor mye skogsløp, terrengløp og
terrengstafetter. Baneløp og tekniske øvelser led
selvsagt under manglende baneforhold. En annen
hemsko var at Konnerud den gang lå i Vestfold
og var tilsluttet Vestfold friidrettskrets, mens våre
naturlige idrettsnaboer tilhørte Drammen og Omegn
friidrettskrets. Av lagets 52 medlemmer på dette
tidspunkt var 15 medlemmer av friidrettsgruppa.
I 1935 kjøpte man området som senere ble kalt «sletta»
og etter en lang og slitsom dugnadsinnsats ble banen
såpass at «vanlige« friidrettsøvelser blomstret opp.

var Tjøllingstafetten og Konnerudstafetten som
ble arrangert av Sturla. Den gikk fra Marienlyst til
Bekkedalen og tilbake igjen.

Montebelloløpet på beina

De fleste kjenner Montebelloløpet som et skirenn men
det startet i 1932 som Skogsløp fra Konnerud til Sande.
Det var ca. 250 løpere som deltok i dette løpet og
Konnerud IL kunne ha 15-20 løpere.
I 1933 tok friidrettsgruppa hele 24 premier i ulike
konkurranser. Etter hvert ble friidretten overført fra
Vestfold til Buskerud og i 1936 arrangerte vi KM i
terrengløp for Buskerud. Premieutdelingen foregikk på
Konnerud Turisthotell.

Holmenkollstafetten

Konnerud stilte lag i Holmenkollstafetten flere ganger
og første gangen i 1936. På bildet fra 1947 vil de eldre
Konnerudbeboere nikke gjenkjennende til de fleste på
bildet.

NM i terrengløp på Konnerud

Gruppa fikk etter hvert fart på seg og var godt synlig
i miljøet. Foran sesongen 1940 søkte laget om å
få arrangere NM i terrengløp og KIL ble tildelt
mesterskapet. Dessverre kom krigen og satte en stopper
for dette mesterskapet og andre aktiviteter. Vi søkte
igjen og ble tildelt Norgesmesterskapet i terrengløp
1946 når krigen var over. Hele laget sto bak dette
arrangementet og etter pressseomtalen å dømme ble
det en stor suksess. Start og innkomst ved SIF-hytta
og deltakerne kunne ikke få fullrost løypa. Dette
mesterskapet ble et stort gjennombrudd for en stor
idrettsutøver Martin Stokken som senere gjorde stor
suksess som 5 milskonge på ski.
I denne perioden ble det avholdt en rekke
pokalkonkurranser mot klubber som Skoger,
Glassverket, Liungen og Sturla. Særlig konkurransen
mot Skoger betydde mye for begge klubbene og
det var stor prestisje i å vinne. Andre konkurranser
16
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Holmenkollstafetten er en stafett
for løpere som blir arrangert av
Idrettsklubben Tjalve.

Ungdomstreff for
over 50 år siden

Faximilen er hentet fra Konnerud-sport i
1963. Jeg tenker på ideer og tanker som
Lage står for vedrørende samhandling og
den sosiale biten av idretten jfr. «åpent
hus» etc. på klubbhuset. Om det var i
andre former viser faximilen at det også
for over 50 år siden var ledere som tenkte
i samme baner når det gjaldt miljøet blant
idrettsungdommen.

Det er et av Norges største
friidrettsarrangement i antall
påmeldte og blir avviklet i
begynnelsen av mai hvert
år siden det første gang ble
arrangert i 1923.
I 2014 ble det satt
deltagerrekord i stafetten,
med 2944 fullførende lag. Med
110 deltakere som løper hele
distansen alene deltok tilsammen
44.270 deltakere.
Holmenkollstafetten omtales også
gjerne som «Vårens vakreste
eventyr». Stafetten er åpen for
alle, så vel profesjonelle som
bedriftsklasser.

Bilde: Konnerud IL i Holmenkollstafetten 1947.
Foran V: Thorolf Wiig, Gisle Treholdt, Knut Halden, Leif Jonassen, Erik
Kristiansen og Arvid Ruud.
Bak V: Simen Nordang, Henry Nicolaysen, Olaf Nilsen, O. Eldvik, Kristofffer
Halden, Gilbert Johansen (i bakgrunnen), Egil Thorsberg, Rolf Nilsen og Odd
Karlsen.

I 1975 fikk kvinner lov til å
delta for første gang. Fra 2006
ble det innført en individuell
klasse. Fra 2010 ble det for
første gang innført en klasse for
funksjonshemmede.

Sammen om noe!
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O-gruppa

De andre ungdomslagene og damelagene fullførte alle
sammen i fin stil. Og alle de 45 Konnerudværingene
som dro på busstur til 10mila denne helgen, enten for å
løpe, for å heie, for å koke suppe, for å få lov til å være
oppe hele natta, eller bare for å oppleve stemningen på
et av verdens største o-arrangement var enige om at vi
hadde hatt en fin tur. Vi stiller i 10-mila neste år også.

10 mila - vårens vakreste eventyr

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

Tekst: Isa Heggedal
Hvert år arrangeres det 10mila i Sverige, som i år ble
arrangert i Skepptuna rett nord for Stockholm. Dette
er et av vårens høydepunkt for ungdommer fra 13 år og
oppover. Det er både stafett for ungdommene, damene,
og herrene. Herrenes stafett blir gjennomført gjennom
svarte natta, med i alt 10 etapper. Hvis du hadde dratt
til samlingsplass midt på natta, ville du nok da ha
sett campingstol etter campingstol med folk sovende i
soveposer som prøvde å følge med på stafetten så lenge
de kunne, men som til slutt falt i søvn. For Konnerud
som stilte med ett lag i herrestafetten ble den godt
gjennomført, med våre lovende juniorer og de litt eldre
seniorene.

Bilde: Gjengen som løp inn til kjempeprestasjon i Sverige.

og skapte stor spenning for resten av Konnerudleieren
som var samlet foran storskjermen på arenaen. På første
meldepost var Jørgen fortsatt nr 12, på TV posten midt
i løypa hadde han klatret til 10.plass. Etter TV posten
kunne vi se på storskjermen at mange av lagene foran
bommet, en del av lagene løp med GPS sendere på seg,
så alle på arenaen kunnen følge med på storskjermen
hvor i løypa de befant seg. Men Konnerud og Jørgen
var ikke valgt ut til å løpe med GPS så vi måtte vente
i spenning til neste siste post før vi fikk neste melding.
Nydalen skiklubb fra Norge hadde ledet hele siste
etappe og kom alene på forvarsel, men etter det ble det
stille fra denne posten og vi begynte å skjønne at nå
kan alt skje…… Etter noen minutter ble det meldt 5
lag sammen, og Konnerud var et av disse lagene. Da
skjønte vi at pallplass i 10mila var innen rekkevidde….
Og når speakeren bygde opp stemningen og hele
arenaen ventet i spenning på hvem av disse lagene som
skulle komme først ut av skogen og stemple på den siste
posten, var jubelen ellevill når speakeren kunne fortelle
at det er Konnerud med de «snygge» tightsene som
stempler først på den siste posten. Og Jørgen hadde
skaffet seg såpass luke til resten av lagene at alle fem
jublende kunne løpe i mål sammen. En stor opplevelse
og et minne for livet, både for de som løp på laget og
for resten av Konnerudleieren som kunne være med på
feiringen.

I den berømte ungdomsstafetten gikk det over all
forventning med ett av de tre lagene fra Konnerud. Det
ble ny klubbrekord etter fantastisk løping av de fem
utøverne på laget. Vi klarte nemlig en overraskende
2.plass av i alt 300 lag fra både Sverige, Finland,
Danmark og Norge. Ungdomsstafetten består av fire
etapper hvor minst 2 av etappene må løpes av jenter, i
tillegg kan man på 2 av etappene stille med 2 utøvere
(den første av disse som kommer til veksling sender
neste løper ut). Vi startet med 2 spreke 14 års jenter,
Jenny og Mari, på de 2 første etappene, og begge løp
veldig bra så etter andre etappe var vi nr 20. På tredje
etappe sendte vi ut både Aslak og Thea, og de fortsatte
den gode løpingen så de kunne sende Jørgen ut som
nr. 12 på den siste etappen. Og Jørgen leverte varene

Bilde: Jørgen Baklid har hatt en meget god vårsesong.
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Gode muligheter
for bynært friluftsliv
Tekst: Trond Cato Martinsen
Mai måned markerte også i år sesongstart for Konnerud
IL sin mest tradisjonsrike mosjonsaktivitet.
Bynært friluftsliv i form av turorientering har blitt
arrangert på Konnerud siden 1969, og 2015 er således
det 47.året man kan tilby denne populære formen for
mosjonsaktivitet. Orienteringsgruppa kan i år tilby
totalt 95 turmål, fra de enkleste nær stiene på Sletta til
de krevende godt innpå Vestskauen.
Av turer kan man i år tilby 6 stykker fordelt på 5
områder; Hyllåsen, Stordammen, Grimsrudbrenna,
Bremsa-Steglevann og Annevannshøgda. Turene er
fargeklassifisert slik at man enkelt kan finne poster
med ønsket vanskelighetsgrad. Samtlige turmål står
ute 24/7 fra mai måned til begynnelsen av oktober.
Av steder som i år skal besøkes kan nevnes Drammens
geografiske midtpunkt, Fjærehytta og Annevannshøgda
– Drammens høyeste punkt med sine 557 moh.
Bilde: Alltid et turmål å stekke seg etter.

I tillegg til det ordinære turOrienteringstilbudet
kan man velge å ta en «grønn tur på Sletta», et
gratistilbud der turmålene ligger rett ved turveiene
og rulleskiløypene mellom Konnerudsenteret og
Svensedammen. Dette er et lavterskeltilbud der man
verken trenger forkunnskaper eller utstyr for å delta.
Poststolpene er tilgjengelig for både barnevogn og
rullestol. Alle som sender inn kode fra minst halvparten
av de 20 poststolpene er med i trekningen av
gavepremier ved sesongslutt i november.
Deltagerkonvolutt kan kjøpes hos Notabene på
Konnerudsenteret, Statoil Konnerud, Tri Sport på
Gulskogen samt hos Løplabbet og Turistforeningens
butikk i sentrum. For mer informasjon om
årets mosjonsaktiviteter; se klubbens turportal
turOrientering.no/konnerud/

Bilde: Finn koder på tur, vinn gavepremier!

Bilde: Opplev flotte turmål i ditt nærområde

Sammen om noe!
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Vil du bo i leilighet på
Konnerud?

Audun skal til Junior-VM



Tekst: Lage Sofienlund
Han tenker. Syns det er vanskelig. Beste idrettsminne?
Det virker nesten umulig å svare på. – Det er vanskelig
å si hva som er mitt beste idrettsminne, siden jeg har så
mange veldig gode minner fra idretten. Skal jeg prøve å
trekke fram noe er nok O-ringen i Sverige i 2013 et av
de beste. Jeg løp godt på alle 5 løpene og ble nummer 3
sammenlagt. Hard konkurranse på løpene og veldig sosialt
om kveldene. Et annet godt minne jeg kan ta med er
junior-VM i ski-orientering denne vinteren. Det var veldig
gøy å få være med der!
Audun Heimdal løper fort. Og med kart og kompass
er det ingen som henger på. Etter 3 NM-gull i M17
år i fjorårssesongen fosser 18-åringen videre gjennom
skogene. Allerede denne våren har han igjen tatt steget
til topps i NM, nå i M18 år. Det, i tillegg til flere gode
uttaksløp, har gjort at Audun nå i juni fikk beskjed
om at han er tatt ut til Junior VM som arrangeres på
hjemmebane i de norske skoger seinere dette året. Det
faktum at han her konkurrerer mot 19 og 20-åringer
gjør ikke prestasjonen mindre. Hva er det som gjør
gutten fra Strømskogen så god?
Av andre blir han omtalt som en kald fisk med en
utrolig evne til å stenge verden ute når det kommer
til konkurransesituasjon. Sjøl trekker han blant
annet fram en allsidig treningsbakgrunn som en av
suksessfaktorene.

Bilde: Audun Heimdal vant NM-gull i M18 denne våren. Nå er han også klar
for Junior-VM. Neppe tilfeldig, skal vi tro de som kjenner han.
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Husker du denne?

Bilde: Audun, her etter Junior VM i skiorientering, er klar for nye utfordringer.

– Jeg er allsidig, og så elsker jeg å trene og konkurrere. Jeg
er god til å utvikle meg og finner hele tida ut hva jeg må
bli bedre på. Det er noe jeg anbefaler alle yngre utøvere
i Konnerud IL også. – Ha det gøy på trening, men for å
bli skikkelig god må man finne ut hva man allerede er
god på og hva man kan bli bedre på. Da kan man ta for
seg en ting av gangen i treningsarbeidet. Hvis man da er
tålmodig, kommer framgangen. Nå om dagen jobber jeg
for eksempel med å ha god flyt når jeg løper. Jeg må ligge
på forskudd med orienteringa slik at jeg alltid vet hvor
jeg er og hvor jeg skal, så jeg unngår å måtte minske farta
eller stoppe opp for å lese kartet, forklarer den målretta
18-åringen som nylig også skaffa seg lappen.
Folk som kjenner Audun sier at han er rolig og
reflektert. At han er god til å evaluere seg sjøl. God
til å sette seg nye mål. Er det noe spesielt han sjøl vil
trekke fram fra treningsarbeidet sitt som spesielt viktig
for framgangen hans? – Jeg konkurrerer så mye jeg kan!
Både fordi det er gøy, men like mye fordi jeg mener det er
den beste treninga jeg kan få. Om vinteren konkurrerer jeg
mye både i langrenn og skiorientering. På den måten har
jeg hele året konkurranser og glede meg til. Hvis jeg skulle
plukka ut ei yndligsøkt fra treningsopplegget mitt, så er
det helt klart konkurransene. Jeg er mest fokusert og lærer
utvilsomt mest av det jeg gjør i konkurranser.
Å være glad i å måle krefter med andre er ingen dum
egenskap i orientering. Mulighetene kommer nemlig
som perler på ei snor utover sommeren og høsten.
– Gjennom vinteren har jeg jobba med å bli bedre i
sprint, så jeg ser fram til å få sett om jeg får betalt for den
treninga i sprintkonkurransene. Utover det er det Junior
VM som er det store målet nå, konstaterer han. Junior
VM arrangeres på Rauland seinere denne sesongen,
og Audun Heimdal lar seg ikke skremme av den
konkurranseutfordringa heller. – Jeg gleder meg veldig!
Det gjør resten av Konnerud Idrettslag også.

















 

















 












 






 



Faksimile gjengitt med tillatelse fra Drammens Tidende.
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Geirr Kihle uttalte dette til dt.no 28.1.2015: «Jeg ser for
meg at en del voksne Konnerud-beboere kunne tenke seg
å bytte ut eneboligen med leilighet, uten å måtte forlate
bydelen. Når de i tillegg kan flytte til et sted hvor de har
skiløypa rett utenfor døra, må det jo bli bra.»
I idrettslaget har vi jobbet med ulike modeller for å
muliggjøre en betydelig utvidelse av idrettsanlegget
vårt. På bydelskonferansen presenterte vi en idé og et
skisseprosjekt med boliger rundt idrettsanlegget. Dette
ga oss mange tilbakemeldinger som understreker behovet
for leiligheter for voksne beboere som er ferdig med
enebolig, måking og plenklipping.
Konnerud IL har over 3000 medlemmer av Konnerud
sine i overkant av 10 000 innbyggere, og vi har mange
aktive medlemmer. Det nåværende idrettsanlegget dekker
ikke dagens behov, og med en voksende befolkning vil
det heller ikke gjøre det i fremtiden. Noen fakta om
dagens situasjon:
• Konnerudhallen er hjemmearena, men alle
Konneruds barneskoler samt Drammenshallen,
Skogerhallen og Gulskogenhallen må benyttes til
trening. Vi leier eksterne haller/gymsaler over 35
timer hver uke.
• 375 barn må hver uke fraktes tur/retur eksterne
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•

alder. Her har man alle muligheter til å holde seg i form
rett utenfor stuedøra.

haller. Det blir totalt 125.000 km unødvendig og
miljøskadelig kjøring hver sesong.
KIL Håndball mangler over en hel spilleflate for å
dekke akutt behov.

Vi tenker oss en betydelig utvidelse av eksisterende
hall til én eller to nye hallflater. Vårt primære mål er et
idrettsanlegg som dekker våre behov, og ved å ta del i en
utvikling av områdende rundt oss til boligformål kan vi
muligens realisere dette innen noen ganske få år.

1. Hva slags bolig har du? (Sett kryss)
Leilighet
Rekkehus

Ideen er altså et alternativt boligkonsept som er spesielt
tilrettelagt for de som flytter fra en enebolig til en
moderne leilighet, men som ønsker noen av de samme
mulighetene som et større areal gir allikevel, f.eks. egen
hage, fellesarealer som kan benyttes til sammenkomster,
gjesteleilighet, hobbyrom e.l.
Et slikt prosjekt vil gi de som ønsker det muligheten til
å være med i et aktivt miljø rundt idretten, også i voksen
DRAMMENS TIDENDE

Søndag 18. januar 2015

Her kan det bygges
Konnerud kan øke med
1.200-1.500 boliger fram
mot 2036. Men så var det
Konnerudnedføring da.

UT BYG GING: I disse feltene åpnes det for småhusbebyggelse.

FIKK: IN GER BOLDVIK

GRA

I kommuneplanens arealdel
foreslås det økt småhusbebyg
gelse på Konnerud. Kommu
nene åpner for et sted mellom
1.200–1.500 nye boliger totalt,
fordelt på Torsbergskogen 90–
120 boliger, Gomperud 250 bo

liger, Skalstadskogen 700–900
boliger og Dalen/Konnerud
vest 120–150 boliger.
Men hvor raskt det bygges er
begrenset av Konnerudkvote
og rekkefølgekrav om Konne
rudnedføring. Det er nemlig
utbyggingsreserver på Konne
rud. Hvis alle disse boligene
blir bygget ut før ny Konnerud
nedføring er på plass, vil det
bli en for stor belastning på

NYHETER

Svarfrist: Så snart som mulig og innen 17.08.2015

Hvor bor du i dag?
Postnummer

Vi har snakket med aktuelle samarbeidspartnere og
det er et langt løp før vi eventuelt kan presentere
et konkret prosjekt. Nå ønsker vi å se nærmere på
behovet for leiligheter på Konnerud ved å gjøre en
markedsundersøkelse.

DRAMMENS TIDENDE

I denne undersøkelsen spør vi om du kan tenke deg å
flytte inn i en leilighet på Konnerud, litt om deg og din
bakgrunn, og hvilke ønsker og behov du har med tanke
på et slikt prosjekt. Du kan gjerne tipse andre, som du
vet kan være interessert i å flytte inn i en leilighet på
Konnerud, om denne spørreundersøkelsen.

Svararket kan sendes per post til Konnerud idrettslag,
Postboks 9096 Konnerud, 3006 Drammen
eller skannes inn og sendes per e-post til
markedsundersokelse@konnerud.no.
Det er også mulig å gå inn på vår nettside konnerud.no/
survey og besvare undersøkelsen der.
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veisystemet og enda større
trafikkproblemer. Derfor er
det nødvendig for den videre
boligbyggingen at veikapasite
ten er etablert. Bestemmelsen
om å kun tillate 20 nye bolig
enheter i året omtales ofte som
«Konnerudkvoten». For feltut
bygging er det pr. i dag 8 kvo
teplasser ledig i 2021, for for
tetting er det pr. i dag 8 ledige
kvoteplasser i 2018.

Enebolig

Leier bolig

2. Litt om deg og dine
Alder
Sivilstatus
Utdanning
Antall barn i husstanden
(som bor hjemme)
Alder på eldste barn i
husstanden
3. Kan du tenke deg å kjøpe leilighet på Konnerud? (Sett kryss)
Ja
Nei

●●Kon
ne
rud
Kon
ne
rudtren
trenger
gerfle
flererelei
leilig
lighe
heter
ter ●
●Det
Detkan
kanbli
bliåp
åpnet
netfor
for byg
bygging
ging av høyere hus

En
En gang
gang Kon
Konnerud, alltid Konnerud

endring i livssituasjon og for
Marka, luften, men
dem som ønsker nærhet til
neskene og tilhørig
marka, uten at de må bruke tid
heten gjør at Betty og på vedlikehold av hus og hage.
Arild Sønstrød ikke vil
Selvgående
flytte fra Konnerud.
Etter at de unge håpefulle i fa
Bydelen trenger flere milien Sønstrød forlot redet,
sitter Betty og Arild, samt Bet
leiligheter for dem
tys mor, igjen med et hus på 325
som vil bytte ut hus
kvadratmeter.
og hage med en mer
– Vi har et lettstelt hus. Og så
har vi selvgående gressklipper.
lettstelt bolig.

VIVI SKALLEBERG

vivi.skalleberg@dt.no
920 60 233

– Å flytte fra Konnerud er ikke
aktuelt, sier Betty Sønstrød.
Hun har bodd på Konnerud
hele livet, og snart 40 av dem
sammen med ektemannen
Arild i huset ved skogen.
Familien Sønstrød er bare én
av mange familier som har levd
konnerudlivet nær marka, med
idrettsarenaer og skiløypene
som nære venner. Og de kan
ikke tenke seg noe annet.
– Vi er veldig glad i Konnerud.
Det har vært, og er, supert for
småbarnsfamilier, sier Arild
Sønstrød.
Ekteparet på 63 og 64 år har
marka rett utenfor stuevindu
et. Der går det stier og veier på
kryss og tvers innover i skogen.

Urbaniseres
Drammen anno 2036 vil ha cir
ka 90.000 innbyggere, og det
vil være cirka 15.000 flere boli
ger enn i dag.
På Konnerud er boligfortet
ting, senterutvikling og høyere
hus essensen i utviklingen de
neste 20 årene. Ved å bygge tet
tere og mer moderne ved Kon
nerud senter vil man kunne ut
vikle en bedre senterfunksjon.
For Konnerud skal urbanise
res, Konnerud skal bli attrak
tivt for middelaldrende, og
Konnerud skal få flere små
barnsfamilier.
Bydelen, som i dag huser om
trent 10.000 innbyggere, har
flere områder hvor relativt
jevnaldrende småbarnsfamilier
flyttet inn på 1970 og 80tallet.
De samme områdene har i dag
husholdninger med én og to
personer på 55 pluss.
Derfor trenger Konnerud al
ternative boligtyper som egner
seg til generasjonsskifte, ved
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Dersom du svarte ja på spørsmål 4:
4. Hvor stor leilighet kan du tenke deg? (Sett kryss)
55 - 80 m2
80 - 100 m2
100 - 120 m2

150 - 170 m2

170 m2

ÅRVOLL: Kanskje boligprosjektet på Årvollskogen, tegnet av
Jensen & Skodvin arkitekter, kan være noe for Konnerud?

Hun sitter der, sier Arild Sønst
rød og ser på kona mens de ler i
kor.
Foreløpig er det ikke aktuelt å
flytte, men ekteparet vet jo at
de ikke blir yngre. Det er fint for
barnebarn å komme på besøk,
men for mange oppleves snø
måking, plenklipping og for
stor plass som slitsomt. Det
frister derfor med leilighet med
veranda og pplass i kjeller.
Men for Betty og Arild Sønst
rød er det en viktig forutsetning
som må være til stede for at de
skal flytte på seg. Leiligheten
må være på Konnerud.
– Og så må det vært en roms
lig leilighet med stor nok terras
se til å kunne grille og ha besøk
av alle barn og barnebarn, sier
Betty.

Hus med mange
muligheter
Moderne rekkehus med
leiligheter på toppen,
store takterrasser og
p-hus i kjelleren.

Det er noe slikt byplansjef
Hilde Haslum ser for seg på
Konnerud når bydelen tren
ger et større boligmangfold.
Prosjektene på Åsvollsko
gen i Oslo og Rundeskogen i
Sandnes kan være eksempler
på boligprosjekter egnet for
Konnerud.
– Rundt Konnerudsenteret,
kan man kanskje se for seg en
ny type bolighøyhus med
gode, ofentlig tilgjengelige
uteoppholdsarealer tilrette
lagt for aktivitet på bakkeplan
og parkeringskjeller med heis
rett opp til utsiktsleilighetene,
sier Hilde Haslum.
På Skalstadskogen, den de

Vi er veldig glad
i Konnerud. Det
har vært, og er,
supert for småbarnsfami
lier.

"

ARILD SØNSTRØD
Lykkelig Konnerudbeboer

len som ligger nærmest Kon
nerudsenteret og som foreslås
unntatt for Konnerudkvote,
ser Haslum for seg en helt an
nen type boliger.
– Kanskje en moderne form
for rekkehus med leiligheter
med takterrasse på toppen,
som danner felles uterom på
en annen måte enn dagens
rekkehus. Og bygninger som
har felles parkeringskjeller og
store felles uteoppholdsarea
ler, sier byplansjefen.
Onsdag 28. januar kan du si
din mening om bydelsplane
ne. Da blir det bydelsmøte på
med politikerne Ragnhild
Røed (AP), LinMerete Carlsen
(AP), Sadi Emeci (SV), Odd
Gusrud (KRF), Johan Bau
mann (H) og Freddy Hof
mann (H).

Stor etterspørsel
Leiligheter på Konnerud er
svært attraktive. Når det er lei
ligheter til salgs i området
rundt Konnerud senter, selges
de raskt og til en høy pris sam
menlignet med tilsvarende bo
liger andre steder i byen.
Trond A. Helgerud som er ei
endomsmegler og partner hos
Eiendomsmegler Dahl AS, bor
selv på Konnerud. Han selger
mange boliger i bydelen og be
krefter at etterspørselen etter
leiligheter med garasjeanlegg,
heis og stor terrasse er stor.
– Men disse leilighetene fins
nesten ikke. Så der er det av
gjort et marked, sier Trond Hel
gerud.

120 - 150 m2

5. Hvor mange rom kan du tenke deg i tillegg til kjøkken og bad? (Sett kryss)
2
3
4

6. Hvor mye ser du for deg at du ønsker å betale for en leilighet på Konnerud? (Sett kryss)
3 - 4,5 mill.
4,5 - 6 mill.
6 - 7,5 mill.

7. Når kan du eventuelt tenke deg å flytte inn i en leilighet på Konnerud? (Sett kryss)
2 - 4 år
5 - 7 år
8 - 10 år
IDYLL: Arild og Betty Sønstrød nyter livet på Konnerud. Skulle de en dag flytte fra huset til en leilighet, må
FOTO: TORE SANDBERG
det bli å Konnerud.

Sammen om noe!

5

7,5 - 9 mill.

10 -

RUNDE SKO GEN: Eller kanskje «Tre tårn» i Sandnes, tegnet av
Helen & Hard arkitekter, kan være noe for Konnerud?

Sammen om noe!
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8. På en skala fra 1 - 7, hvor 1 er minst viktig (Sett kryss)
Hvor viktig er det for deg at du har
Utforming av leiligheten
Liten balkong
Stor balkong
Privat takterrasse
Ekstra bod
Walk-in-closet
Peis
P-plass
Tilgang til fellesområder som
Takterrasse
Hobbyrom
Gjesteleilighet
Selskapslokale med eget kjøkken
Smørebod/sykkelverksted/annet verksted
Lekeplass
Kontor/møterom
Trimrom
Carpool (bildelingstjeneste)
Kafé/kaffebar

1

2

3

4

5

6

7

9. Kan du se for deg at fellesområder som trimrom/kontor/møterom/selskapslokale/smørebod kan inngå i
idrettsanlegget? (Sett kryss)
Ja
Nei

10. Har du andre kommentarer eller ønsker?

Konnerud IL Sykkel
Tekst: Ole A. Garnvik
Da er snart første halvdel av sommeren unnagjort og
en velfortjent skoleferie- og sommerferie er rett rundt
hjørnet. Jeg håper at dere alle får mange og gode
sykkelopplevelser i løpet av sommeren og høsten.
Som leder vil jeg benytte anledningen til nok en
gang og minne om hvilke verdier og grunntanker
som ligger til grunn for sykkelgruppa. Fokuset er
og skal være på gleden med å utøve terrengsykling. Vi
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.
Når det gjelder aktiviteter og drift så har vi i år også
sykkeltrening hver uke på vår, sommer og høsten (med
unntak av noen uker i skoleferien).
Vårens treningssamling i Slettestrand (Danmark) ble
i år også en suksess. Vi var heldig med været og både
store og små fikk noen lærerike og begivenhetsrike
dager på sykkelsetet. Danmarks-turen har nå blitt en
god tradisjon i sykkelgruppa. Turen passer for både
familier og enkeltutøvere. Vi håper på at enda flere blir
med oss til neste vår.

Bilde: En nye flott sykkelsesong venter. Sammen om noe, ikke hver for oss!
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Sammen om noe!

ha satt ny deltakerrekord i år, nesten 1200 deltakere
tok turen fra Sande til Konnerud. Mange av våre
medlemmer har lagt ned mye arbeid i forkant av rittet.
Dere er uvurderlige og holder «hjulene» i arrangementet
i gang. Sykkelgruppa vil rette en meget stor takk til
dere. Sammen om noe, ikke hver for oss er i høyeste
grad gjeldendene her!
Vi skal i høst også arrangerer eget klubbmesterskap.
I tillegg har vi planer om og arrangerer et lavterskel
terrengsykkelritt i vår «nye» og forbedrede sykkelløype.
Datoer for disse rittene blir annonsert på vår nettside
og via facebook.
Når det gjelder terrengsykkelritt fremover sommeren
og høsten så er det massevis å velge i for både aktive
og mosjonister. Våre ivrigste og aktive medlemmer
har allerede deltatt på flere ritt – og har for lengst sine
rittplaner for resten av sesongen klare.

11. Dersom du ønsker at vi skal ha mulighet til å kontakte deg i forbindelse med dette potensielle prosjektet kan
du skrive inn din e-postadresse eller adresse her.

Takk for at du tok deg tid til å svare!

Bilde: En av sykkelgruppas unge utøvere, Jørgen Anmarkrud, imponerte stort
under Montebellorittet denne våren.

Når det gjelder arrangement og ritt så har vi tradisjonen
tro i år også arrangert og gjennomført Montebellorittet
sammen med Sande. Tilbakemeldingene har vært
unisont gode, både fra deltakere, publikum, presse og
Norges Cykleforbund. Vi kan også skryte med å

På vegne av sykkelgruppa ønsker jeg dere alle en riktig
god og (sykkel) aktiv sommer.
Sammen om noe, ikke hver for oss!
Mvh
Ole A. Garnvik
Sportslig leder i sykkelgruppa
Sammen om noe!
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Livet i skigruppa

IFO
Konnerud IL sin idrettsfritidordning ønsker alle en god sommer

Årets trener

Nytt år. Nye muligheter!

Tekst: Lage Sofienlund

Tekst: Eirik Indahl

Når Norges skiforbund bestemte seg for å kåre årets
ungdomstrener for skisesongen 2014/2015, var det
følgende kriterier de la til grunne:

Skiåret 2014/2015 var en suksess. Ordet suksess måler
jeg ut fra skigruppa sin visjon om å være et inkluderende
felleskap, med fokus på mestring og utvikling. Siden jeg
ble trener i 2013, har vi aldri hatt flere på trening, aldri
hatt bedre samlinger og aldri hatt så mange deltagende
i ungdommens hovedlandsrenn. Mannen som har hatt
størst innvirkning på dette resultatet er nylig avgåtte
skitrener Lage Sofienlund. Miljøet han har bygd opp i
skigruppa gjennom 3 år er både stort og sterkt.

Konnerud IL sin idrettsfritidsordning er en av Norges
største. Med 100 barn innom i løpet av ei uke og lange
ventelister står det ikke på interessen. IFO holder til i
Konnerudhallen. Barna blir frakta fra sine barneskoler
og ned i hallen etter skoletid. Her møtes de av vår
fantastiske IFO-mamma, Anne Sem Gjestemoen, som
disker opp mat og drikke til sultne og tørste skolebarn.
Når magene er mette, dras aktivitetene i gang.

I tillegg til en enorm bredde har vi også sett en rekke
topp-plasseringer i nasjonale renn for en rekke av
utøverne. Dit har vi kommet gjennom fokus på mestring
og utvikling, og ikke på resultater. Dette skal vi fortsette
med! Det er utrolig lett som trener å la seg rive med
av de beste utøverens resultater. Men man får ikke
resultater av å tenke resultat. Man blir bedre av å tenke
utvikling. Man blir bedre av å sette seg mål. Man blir
bedre av å være nysgjerrige på de som kan mer enn seg.
Man blir bedre av å være ærlig med seg selv. Dette er
egenskaper alle kan tilegne seg, uavhengig av hvor raskt
du går på ski. Får man alle disse utviklingsordene inn
i et inkluderende fellesskap har man skapt noe svært
verdifullt. Man har skapt en arena der ungdom kan trives
i, samtidig som man får utvikling.

Gjennom aktivitetene som kjøres på IFO ønsker vi
å stimulere til idrettsglede gjennom utforsking av
de ulike koordinative egenskapene romorientering,
balanse, rytme, koordinering av øye fot og øye hånd,
krafttilpasning og reaksjonsevne. I løpet av uka er barna
gjennom et vidt spekter av aktivitet både inne og ute.
Det er her på sin plass å takke våre flotte instruktører
som uke etter uke planlegger god og variert aktivitet. En
av våre mest stabile instruktører er Joakim Haugerud.
Joakim, som også spiller på fotballgruppas A-lag, har
denne våre kjørt et superpopulært friluftskurs med barna.
Det resulterte blant annet i en egen IFO-gapahuk.
Øystein Julsrud har helt siden IFO starta for snart 10
år siden lagt stein på stein i utviklinga av IFO. Som
administrerende leder har han virkelig bygd opp et tilbud
Konnerud IL kan være stolte av. I det kommende året
vil tilbudet få enda et løft. Dette gjennom at Ida Beate
Dalene kommer inn som sportslig leder på IFO. Ida,
som har jobba som instruktør i flere år, er nå ferdig med
sin utdannelse i pedagogikk. Fra og med 1.august vil hun
ha et overordna ansvar for koordineringa av aktiviteten
på IFO, samt oppfølging av både instruktører og barn.

• Treneren skal ha hatt sitt virke med ungdom mellom
13 og 19 år.
• Ren motivator
• En som skaper et godt og utviklende miljø i
treningsgruppa
• «Ser» alle, uansett nivå
• Har god fagkunnskap
• Ser verdien av «teamarbeid»
Det er utrolig moro og ei stor fjær i hatten for
Konnerud IL at årets ungdomstrener i Norges
skiforbund kommer fra Konnerud. Eirik Indahl (25),
som den kommende sesongen er hovedtrener i Gruppe
15+ i skigruppa, fikk prisen på det årlige, nasjonale
trenerseminaret på Norges idrettshøyskole tidlig i juni.
Sammen om noe! Om å glede oss over dyktige trenere.
Bilde: Eirik Indahl (25) blei svært overraska da han fikk telefon fra skiforbundet.
Det var en ydmyk og glad Konnerudgutt som mottok diplom og gaver på Norges
Idrettshøyskole tidlig i jun.

Min største jobb som trener har aldri handlet om å få
opp norges neste landslagsløper. Min, Joachim Sjulstad
(Assistent) og Ola Christensen (Assistent) sin jobb blir å
sørge for at Konnerud Ski blir et inkluderende fellesskap
med fokus på mestring og utvikling. Og som en følge av
det vil resultater følge.
Ønsker alle Konnerud Sport sine lesere en varm og god
sommer!
Bilde: - En trener som evner å fokusere på miljø og personlig utvikling framfor
resultat, heter det i begrunnelsen for prisen.

Tekst: Lage Sofienlund

Sammen om noe! Om Norges beste IFO.

Sammen om noe!

innom IFO i løpet av

ei uke.

e gladere
rud har gjort dagen
Bilde: Joakim Hauge
kim er
Joa
ved
år. Et kjennetegn
for IFO-barn i flere
tetene.
ivi
akt
i
d
me
er
tid
hvordan han all

Bilde: Konnerudgutt og elits
eriespiller
i volleyball, Magnus Helgeru
d, har
dratt i gang volleyballkurs
på IFO.
Det faller i smak!

- Jeg gleder meg til å være med på videre utvikling, både
sportslig og pedagogisk. Mest til å være med på å skape og
bidra til masse motivasjon, glede og mestringsopplevelser hos
barna. Det er det beste som finnes, smiler hun.
Da gjenstår det bare å ønske alle en strålende sommer!
IFO åpner igjen i august.
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Bilde: 100 barn er

Bilde: Ida gleder seg til å ta
fatt på jobben som sportslig
leder på IFO. I stillinga hun
har i idrettslaget vil hun også
samarbeide med Joakim i
Av ungdom, for ungdom prosjektet.

Sammen om noe!
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Jørgen Nygård
- En klubblegende

Tekst: Lage Sofienlund
Han sitter lent bakover på matta i
Konnerudgryta. Rundt sitter det yngre
spillere. Noen fem år yngre, andre ti år yngre.
De minste opp mot 15 år yngre. Felles for
alle er at latterkrampene tar dem, og at all
oppmerksomhet er retta mot mannen som
sitter der foran dem og forteller historier
om sinnssyk knidring, baller som har blitt
kveila opp i korset, frispark som har vært
bøyd i vinkla og klubbhusfester der det blei
spilt europlater hele natta. Det er snakk om
greit trøkk! Det er sjukehus. Levering. Det er
kløbbing. Det er Jørgen Nygård. Det er en
klubblegende.
Jørgen Nygård er 30 år gammel. I 25 av årene har han
spilt fotball. Samtlige år i Konnerud IL. I medgang og
motgang. På A-lag og B-lag. Fra start og på benken.
I løpet av et slikt liv rekker man å sanke noen fine
historier som man tar med seg videre i ryggsekken. Man
rekker å score noen flotte kasser. Man rekker å fiske
opp enda flere baller fra bekken. Nå reiser han seg og
rusler bortover kunstgresset. Som han har gjort så mange
ganger før. Sola skinner. En ball kommer trillende, vi
veit hva som kommer, og Nygård’n skriker: - Gerrard!
Ballen suser opp i vinkelen fra 25 meter. Og han følger
opp med: - Å fytti helvete for et trøkk! Han går ned på
et kne, peker og ser mot himmelen. Signaturfeiringa.
– Sånn skal det gjøres gutta. Grei levering fra Nygård’n.
Gutta rundt gliser. Ler. Det er sånn det skal være. Det er
sånn det skal være på Konnerudtrening.
Det har gått mange år siden Jørgen debuterte for
A-laget med scoring på gamle Nedre Eiker-stadion.
Stormende, med pumpende armer ut til sidene, ned
mot hjørneflagget feira Nygård’n sin første A-lagsgoal i
bygda han konsekvent omtaler med postnummer 3050.
Etter den tid har det blitt mange nettsus. Både i 3, 4,
5 og 6.divisjon. Folk som kjenner Jørgen godt mener
fotballstyret bør trykke opp et antall Konneruddrakter
28
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Bilde: Levering!

Bilde: Det er ikke få baller som har sust i retning mål på Konnerud Stadion
gjennom tidene. En god andel av disse er signert Jørgen Nygård.

med Nygård’n skrevet bakpå. Drakter som kan selges
i kiosken nede i gryta. Drakter som små håpefulle
Konnerudpoder kan få i bursdagsgaver og trekke over
huet før de sykler ned på banen tidlig en lørdagsmorgen.
Hvis lojalitet, lagfølelse, humør og garderobekultur er
verdier vi mener er viktige for klubbens unge håpefulle,
da bør de sendes på lynkurs hos Jørgen. For det er
nemlig sånn at i alle miljøer har man noen kulturbærere.
Noen som løfter litt tyngre enn resten. Som er
garantister. Som alltid er der. Jørgen Nygård er symbolet
på en sånn ressurs.

greit må vi ha gjort det at Ramsfjell hadde tatt turen ut til
Lier for å kikke på oss. Han ler, blir ivrig når han forteller.
– Husker vi hadde flytta opp masse folk på en corner, men
av en eller annen grunn endte det med at vi tok en kort
variant. Jeg sto plutselig med ballen skrått ute ved sidelinja.
Husker jeg tenkte at jeg ikke visste helt hva jeg skulle gjøre,
så jeg tok rennefart og bestemte meg for å knidre skikkelig!
Ballen satt i bøylen oppi korset der. Et helt sinnssykt treff!
Jeg husker fortsatt hvordan Harald tok av seg capsen, glisa
og gikk. Han hadde sett nok! Uka etterpå fikk jeg hospitere
med A-laget for første gang. Det var moro!

I kraft av sin posisjon i miljøet er det helt naturlig at det
er Jørgen som sitter som seniormiljøets representant i
styret i fotballgruppa. I flere år har han vært ansvarlig for
instruktørene til Tine fotballskole, hengt opp banneret
på brua på kampdag, møtt opp når ting skal bygges, rives
eller vedlikeholdes. Med Jørgen får du mer enn en spiller
som møter opp tre ganger i uka for å spille fotball. Du
får et rødt hjerte. Du får 100%. Hver gang!
- Jeg husker spesielt en episode fra en juniorkamp uti Lier.
Det var mens Ramsfjell trente A-laget. Flere av juniorgutta,
deriblant jeg, hadde vært ålreite den juniorsesongen. Såpass

Bilde: Jørgen har nettopp feid en ball i vinkelen. Til ære for fotografen tar han
fram sin egen signaturfeiring. Legg merke til den unge håpefulle som kopierer i
bakgrunnen.

”Jeg tok rennefart og
bestemte meg for å
knidre skikkelig.”
Etter den gang har Jørgen vært et fast innslag i
seniormiljøet. Først på det gamle Team KIL og deretter
på A-laget. – Det var stort da Brandsrud kom og spurte om
jeg ville være med opp på A-laget. Det å få være med på å
kjempe i toppen av 3.divisjon med flere gode kompiser på
laget var veldig moro. Etter den tid har Jørgen opplevd
både de gode og de dårlige miljøene. – Det som har
kjennetegna miljøene her oppe de gangene vi har fått til noe
er at det har vært knallhard konkurranse om plassene. På
samme tid har gutta i troppen klart å ha såpass sjølinnsikt
at man takla om en av de andre gutta fikk mer spilletid
enn deg sjøl. Den kombinasjonen der mener jeg er viktig i et
godt miljø. Du må ønske å spille hvert eneste minutt, men
samtidig klare å se at det er 25 andre som ønsker akkurat
det samme.
Jørgen knyter av seg skoa og trasker mot bilen. En ny
kveld på banen med gutta er over. Nattevakta venter
på jobb. Nå har han bare tida av veien for å rekke den.
Å droppe trening for å kunne roe ned litt før jobb?
Uaktuelt. Det er sånn Jørgen er. Rødt hjerte. 100%.
Hver gang!

Sammen om noe!
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Livet i fotballgruppa

”Du må ønske å spille
hvert eneste minutt, men
samtidig klare å se at det
er 25 andre som ønsker
akkurat det samme.”

Blomstrende fellesskap preger seniormiljøet i fotballgruppa

Tekst: Andreas Fjelltoft

Høsten 2014 var det lite på banen som gjorde
det fristende å sitte på en våt trebenk oppe på
stadionhaugen i 2x45. Det var i det hele tatt
vanskelig nok å få samlet en 11’er til å spille
kampen. Fredag den 12. juni, 2015, var det
hele 170 tilskuere som fulgte toppoppgjøret
mellom Konnerud og Svelvik. Stemningen
var elektrisk i “Konnerudgryta” da Petter
Dale satte inn seiersmålet i sluttminuttene.
Symbolsk nok var det strålende solskinn;

Jeg blir ikke overraska om vi om 10 år kommer over
haugen og ned i gryta og blir møtt av lyden av «Gerrard»
og synet av en uoppvarma strekkvaksinert 40 år gammel
Konnerudspiller som går all in på en halvvolley fra rundt
20 meter.
- Å fytte helvete for et trøkk!
Om kula blei kveila oppi korset eller om den havna
oppe i en av snøkanonene på aktivitetsløkka er det ingen
som veit. Det vi derimot veit, det er at typer som Jørgen
Nygård gir idrettsklubber identitet.
Takk for alt, Jørgen! Vi gleder oss til fortsettelsen.

Foto: KIL TV-redaksjonen ved Jørgen Rypaas og Daniel Kolbjørnsen
fra nedrykkskamp til topplag på litt over et
halvt år. Hva har skjedd med seniormiljøet på
Konnerud?
Lage Sofienlund tok trenerjobben og det viste seg raskt at
veldig mange, de fleste Konnerud-gutter, ønsket å bidra
til det løftet klubben fortjente. Den viktigste grunnen
til at A-laget har blitt et topplag er at den entusiasmen
og gløden som var der ved oppstarten i januar fortsatt
er der per dags dato. Seniormiljøet gjennomsyres av
utviklingsorienterte spillere, som i fellesskap evaluerer og
diskuterer seg frem til den fremgangen man kan se på

Bilde: Jørgen Nygård (30) har spilt ball siden han krabba opp på grusbanen i
Djupdalen for snart 30 år siden. Fargen, den er og blir rød. - Det er bare en
klubb, konstaterer Nygård’n.

Bilde: En strålende glad gjeng etter scoring et minutt før full tid og hjemmeseier i det intense toppoppgjøret mot Svelvik tidligere i juni.
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banen. Det er en enorm styrke at spillergruppa selv er så
involvert i utviklingen av eget produkt; det gir en utrolig
sterk tilhørighet til det man driver med i trening, i kamp
og i garderoben.

”For garderoben
skapes det som nok er
hovedårsaken til at
entusiasmen fortsatt
gløder, nemlig et
tindrende fellesskap.”

Bilde: Her ser dere A-lagstroppen i sin helhet. En gang i uka trener denne gjengen også sammen med B-laget. Felles oppmøte og
avslutning på klubbhuset. Sammen om noe!

For i garderoben skapes det som nok er hovedårsaken
til at entusiasmen fortsatt gløder, nemlig et tindrende
fellesskap. Det fellesskapet som gjør at du orker å
bruke så mye av fritiden din, som gjør at du gleder deg
til trening, som gjør at du synes det er spennende å
diskutere hvordan vi skal spille og trygt å evaluere egne
prestasjoner. A-laget er blitt en kameratgjeng, både på
og utenfor banen, både med og uten fotballtøy. Om vi
opprettholder kameratskapet kan det bli morsomt utover
høsten. Så håper vi resten av Konnerud vil være med på
moroa.
“Men det er jo ved at mennesker er sammen, at de kan
bli noe for hverandre.” - Gunnar Heiberg

Bilde: Ung trenerduo. Andreas Fjelltoft (27) og Lage Sofienlund (26) har sett
mye fin fotball denne sesongen. Da er det ekstra gøy å være Konnerudtrener!

Bilde: Tabellutsnitt 14.juni. Det drar seg til mot et skikkelig
bikkjeslagsmål i årets serie.

På vegne av seniormiljøet - Andreas Fjelltoft

Bilde: Lagets eldstemann, Jørgen Nygård, forteller her Coach Sofienlund en
av sine mange røverhistorier.
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Bilde: Simen Nordahl- Olsen fikk med seg gavekort fra pizzabakeren etter å ha
blitt dagens KIL-gutt i toppoppgjøret mot Svelvik.

Bilde: Med 170 tilskuere på tribunen, speakertjeneste, pausekonkurranse
og klubblåta på høytaleranlegget blei toppoppgjøret mot Svelvik vårens
fotballhøydepunkt i Konnerudgryta.

Bilde: Mads Granrud Madsgård gikk i vinter inn til resultaer blant de 40 beste
skiløperne i skandinavisk cup i langrenn. Nå er skia satt vekk og fotballskoa tatt
fram.

Bilde: Trener Lage Sofienlund var en fornøyd mann etter kampslutt. Her
sammen med midtbanespiller, politimann og kamerat Eirik Egge Johansen.

Bilde: Spillende assistenttrener Andreas Fjelltoft nyter tilstedeværelsen i
Konneruds seniormiljø. Bak ser man Ole-Christian Larsen med en frekk leggflex.

Sammen om noe!
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Håndballgruppa
Konnerud Håndball

- grunnmuren er klar, la oss bygge sammen!

Tekst: Morten Hovland Sand

Bilde: Guttelaget er ubeseira i interkretskvalifiseringa og er med det vårens suverent beste guttelag i Buskerud. Nå blir det spennende å se gutta i høsten interkretsserie.

Blomstrende guttemiljø
Tekst: Lage Sofienlund
Med hele fire kamparenaer og over 50 spillere er
guttemiljøet til Konnerud IL et av våre sterkeste miljøer.
Det viser seg også gjennom en ubeseira vårsesong
og suveren serieledelse i kvalifiseringa til høstens
interkretsserie. I tillegg gjorde gutta en sterk innsats i
NM for guttelag der Konnerudgjengen tok seg helt til
den regionale mellomrunden i NM-kvalifiseringa.

fram treningsleiren i Tyrkia i vinter som et sosialt og
sportslig høydepunkt der hele miljøet og tilhørende
foreldre dro sammen til Tyrkia for å trene i vinterferien.
Videre er han spent på høstens interkretsserie der en av
de fire kamparenaene til Konnerudgutta nok vil oppleve
et knepp opp i kamphverdagen.

Administrativt er det mange gode rutiner og
driftsformer på plass, vi har ryddet i måten vi drifter
på, og fortsetter den jobben løpende. Forenkling og
forbedring jobbes det nå kontinuerlig med i flere ledd.

Guttemiljøet kjører en god modell der samtlige
guttespillere trener samtidig. Man møter opp, varmer
opp og avslutter felles. Underveis i økta differensieres
det etter ferdigheter, holdninger, motivasjon av valg
av øvelser. På den måten holder man kameratskapet
og fellesskapet vedlike mens man samtidig gir samtlige
spillere muligheter til å få bryne seg på utfordringer
tilpassa egne ferdigheter og ambisjonsnivå. En modell
som absolutt bør være til etterfølgelse i klubben for øvrig!
Hovedtrener i guttemiljøet er Jarle Finnestrand. Jarle,
som ser mye bedre ut i rødt enn i blått, gjør en fantastisk
jobb med å koordinere hele miljøet. Sjøl trekker han

Struktur og system
De siste 3 årene har Konnerud Håndball brukt
tiden på å bygge struktur og gode rammer rundt det
økonomiske og administrative arbeidet i klubben.
Økonomirutiner som sikrer at inntekter og utgifter
henger sammen er viktig i enhver klubb. Konnerud
Håndball alene er jo godt over en medium stor
idrettsklubb i størrelse i Norge.
Som kjent er jo ikke det å drive en frivillig
idrettsforening en god forretningside. Nå er tiden
kommet for å ta steget videre. Økonomisk er vi rute,
ikke slik at vi kan hvile på våre laurbær, vi må fortsatt
arrangere en god cup eller to i året, selge Salvasokker og
bidra på andre dugnader.

Sportslig aktivitet i høygir
Aldri har Konnerudhåndball hatt så høyt aktivitetsnivå
som nå. Aldri har vi hatt så gode sportslige resultater
som vi har hatt. Vi har isolerte sett med våre resultater
satt Konnerud på kartet.

Bilde: Espen Myhre er en av flere gode medhjelpere i teamet rundt
guttemiljøet. En ekte idrettgledespreder!

Dere har andre steder i denne utgaven kunnet lese
om både damelagets opprykk til 3. divisjon, J 14
sine fantastiske prestasjoner i Nordisk mesterskap
i desember og en knallsterk bronsemedalje i
Postensluttspill.
Bringlagene våre klarte begge å kvalifiserte seg, og
guttene imponerte med sin knallsterke 4. plass i
sluttspillet.
For høsten er guttesatsingen ytterligere forsterket
med et samarbeid med St. Halvard, en klubb som vil
sikre god utvikling for de fra Konnerud som trenger
utfordringer, samt bidra inn med kompetanse til våre
yngre guttelag.

Bilde: Jarle Finnestrand styrer butikken med stødig hånd. Med hele fire
kamparenaer og ei treningsgruppe som blir større og større har han nok å
henge fingrene i.
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Bilde: Tobias Stenerud og Adrian Thorbjørnsen uttrykker begge at det har vært
gøy å prøve seg på A-lagstreninger. - Vi er veldig åpne for mer, sier de to ydmyke
Konnerudgutta.

Vi er ikke fornøyd med det tilbudet regionen gir oss på
utviklingssiden, vi har flere unge som vil og kan enn vi
får med på spillerutvikling regionalt. Dette tar vi tak i
og lager egne spillerutviklingsarenaer i egen klubb. Egne

ballgruppa!

sglede i hånd

Bilde: Idrett

Bilde: Gu
tter 2001
har hatt
ballkaster
en
e.

fin sesong.

En kul gj

eng med

lovende

og eksterne ressurser på høyt nivå jobber sammen for
å skape gode utviklingsarenaer sammen i nærmiljøet.
Dette blir spennende å følge. Klubben tar ansvar!
Nå starter vi en ny etappe!
Nå skal vi bygge kultur og glede. Hva vil vi med
Konnerud Håndball? Hvilke verdier og tankesett vil vi
at skal styre klubben fremover? Dette er noe vi nå skal
starte jobben med å få på plass.
Vi må erkjenne at vi har vært usikre, vi har vinglet
og prøvd flere ting oppigjennom de siste årene. Det
være seg sammenslåing av årskull, deling av årskull,
rene skolelag, ferdighetsdelte lag, mixede jevne lag,
større felles treningsgrupper og mindre spissa grupper.
Noen føler nok at det uansett blir feil i en eller annen
sammenheng. Til de som tror det finnes en fasit… vi
har ikke funnet den ennå.
Vi inviterer alle på Konnerud til å gi sine innspill
til hvordan vi vil at Konnerud Håndball skal være
fremover. Vi vil være en klubb for alle. Hjelp oss å få
dette til!
Send gode tanker/innspill til oss på
fremtidensklubb@gmail.com.
Med denne åpne invitasjonen ønsker Konnerud
Håndball dere alle en flott sommer, og gleder oss til
høsten og en ny sesong på Håndballbanen.
På vegne av styret i Konnerud Håndball
Morten H. Sand
Leder, Konnerud Håndball
Sammen om noe!
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Bronsejentene!

Glede, vinnervilje og Ekornberget

Tekst: Konnerud Håndball

Tekst: Espen Amundsen

Konnerud ble i helgen bronsevinnere i det offisielle
NM for jenter 14 lag. Det ble en thriller av en
bronsefinale som ble avgjort på «sudden death» – mer
spennende kan det ikke gjøres!
Som regionsvinnere var jentene fra Konnerud kvalifisert
som et av de 8 beste lagene i Norge. Puljespillet
startet fredag med åpningskamp mot den store
forhåndsfavoritten Oppegård. Jentene fikk det tøft,
men hang med til et stykke ut i andre omgang. Da ble
forskjellen på lagene synlig og favorittene fra Akershus
styrte inn til en klar 17-10 seier.
Om kampen sier trener Lennart Hansson:
- Nivåforskjellen er der, men vi henger godt med. Til slutt
taper vi for et bedre lag.

komfortabel 17-9 seier. Vi kom aldri opp på maks nivå,
som er nødvendig i disse kampene.
I bronsefinalen sto Oppsal klare, og Konnerudjentene
viste tidlig at bronsemedaljen skulle til Drammen.
En jevn og tøff batalje endte uavgjort etter full tid,
og kampen skulle avgjøres på «sudden death» Begge
lag spiller nervøst i et par angrep hver, men en viktig
redning av målvakt Linnes sender Konnerud jentene
i angrep for tredje gang. Siri Hansson tar ansvar
og etter et god kollektiv bearbeiding av Oppsal sitt
forsvar, setter hun det siste og avgjørende skuddet, og
Konnerud kan juble for vel fortjente bronsemedaljer.
Idrettslaget gratulerer jentene med en flott sesong!

På lørdagen var det Storhamar og Byåsen som sto for
tur. Med to seire her ville gevinsten være en semifinale
billett. Jentene la igjen alt av respekt og fremsto meget
godt kollektivt. Alle jentene leverte årsbeste, og med en
av turneringens beste målvakter i Helene Linnes, feide
Konnerud jentene Storhamar og Byåsen av banen i to
meget sterke seire (17-9 og 24-15.
I semifinalen møtte Konnerudjentene et meget
komplett og sterkt Gneist lag fra Bergen. Det ble i
overkant tøft, og jentene fra Bergen dro i land en

April utspilte det seg en thriller av det gode gamle
slaget i Konnerudhallen. Om det var Konnerud, eller
Skrim som ville rykke opp til 3.divisjon skulle avgjøres
i siste seriekamp. Kampen mot Skrim måtte vinnes!
Rammene rundt kampen var som det skal være. Vi
skulle møte Skrim i vår egen hule, Konnerudhallen.
Ekornberget var på plass, publikum var på plass.
Tente, nervøse og kampklare jenter var klare for årets
viktigste kamp.. Et par timer senere var det et faktum.
Damelaget til Konnerud hadde kriget, og vunnet.
Plassen i 3.div var vår!
Dette er historie nå. Nå trener vi, og forbereder oss til
tøff motstand i 3.divisjon til høsten. En planlagt liten
ferie etter siste serierunde ble byttet ut med basistrening
og vedlikehold av ballferdigheter. Slyngetrening,
spensttrening, tabata og intervaller gir oss støle muskler
og slitne kropper nå på forsommeren. Meningen er å ta
ut «lønna» til vinteren.
Det er gledelig at flere nye spillere har meldt overgang

til Konnerud nå på vårparten. Dette er en god mix av
tidligere Konnerudspillere, og nye som ikke har hatt
den røde drakta på før. Jeg syntes det er stor stas, at det
ser ut til å være litt gjevt å spille på Konnerud igjen.
Flere spillere ventes utover sommeren, vi har plass til
dem! Det skal også nevnes at viktige spillere har forlatt
oss. Dette pga av studier. Men jeg er helt sikker på at
de nye spillerne vi har fått, vil gi laget flere strenger å
spille på. Skal bli morsomt å se hvor fort vi kan gå fra
forsvar til angrep og mål til høsten..
Damelaget har bestått av en stamme fra 97 årgangen
de siste årene. Et jentelag som er ganske unikt i mange
sammenhenger. Utrolig treningsvillige, masse glede
og humør. En evne til å prestere godt mot lag som i
utgangspunktet skulle vært mye bedre. Noe som har
gitt laget mange gode opplevelser på håndballbanen
de siste årene. Og innsatsen de har lagt ned for klubb,
og damelag står det stor respekt av. I tillegg til å spille
i sine egne serier. Så er de fleste med på damelaget,
mange av dem er dommere, både om vinteren, og nå

Bilde: Idrettslaget gratulerer Lennart Hansson og jentene hans med flott
sesong. Klarer de å være sultne og treningsvillige også videre.

Bilde: Håndballjentene rykka i år opp til 3.divisjon. Stammen i laget er ung, men før sesongen har det også dukka opp noen eldre Konnerudjenter. En fin miks!
Bilde: Jubeljenter!
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Bilde: Trener Espen Amundsen gleder seg til ny håndballsesong.

under beachhåndballsesongen. Stor takk til dere jenter.
Nå ønsker vi velkommen til spillere fra 98 årgangen
som blir en viktig tilvekst til 18 års laget på Konnerud.
Damelagets ambisjoner er i stor grad satt av spillerne
selv. Og med en trener, og spillere som hater å tape
kamper.. Ja, da sier det seg selv. Vi skal kjempe i
toppen av avdelinga vår. Utfordringen min nå, med
alle de nye spillerne, er å få relasjoner, spillestil og
systemspill på plass. Jeg tror vi har tid nok, men vi kan
nok variere litt i prestasjonene tidlig i sesongen.
Min filosofi er: «Vi trener for å vinne alle kampene
vi spiller». Samtidig vet jeg at trygge spillere i et trygt
miljø vil gi det lille ekstra for lagvenninner og klubb.
Alle skal være velkomne hos oss. Det finnes ingen
«stjerner», vi er et lag, alle må legge ned like mye jobb
til enhver tid. Den røde drakta skal bæres med stolthet,
og vi er alle ambassadører for idrett, klubb og oss selv.
Til sist skal jeg nevne litt om det som foregår rundt
laget. Det er ikke bare meg som trener som skal ha all

Bilde: Espen og Frode er et radarpar som betyr mye for det positive som skjer
i damemiljøet på Konnerud.

ære for et godt og positivt miljø. Sammen med meg har
jeg hatt fantastiske oppmenn. Frode, oppmannen min,
og jeg har jo blitt et lite radarpar de siste årene. Det
legges utrolig mange timer ned for å få ting til å «flyte»
rundt damelaget, og j18. Oppmannen min er «kaptein»
på det administrative. Kunne rett og slett ikke klart
meg uten den hjelpa. Som alle lag har vi kakebakere,
kaffekokere, altmuligmenn og reiseledere blant
foreldregruppa. Håper vi kan gi dere noe igjen med
flott spill på banen. Alle lag trenger gode støttespillere,
vi har et samlebegrep på våre: Ekornberget! Ingen over,
ingen ved siden! Gleder meg til sesongstart, vi skal være
godt forberedt.
Sammen om noe!
Sportslig hilsen
Espen Amundsen
Trener Konnerud damelag/j18

G98/G99 har avsluttet en vanvittig bra sesong!
Tekst: Konnerud Håndball

Team Konnerud har hatt en enorm utvikling de to
siste årene, og det skal nå jobbes knallhardt videre
for å stabilisere og bevare posisjonen som et topplag.
Fremgang kommer ikke av seg selv, og det er viktig å ha
tålmodighet og tro på det arbeidet som blir lagt ned.

Gratulerer hele Team Konnerud, med en fantastisk
sesong!
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Tekst: Thea Hajum
Det kryr av barn som vil kjenne idrettsgleden og
være i aktivitet, både i organiserte aktiviteter og
på «egenhånd». På Konnerud er vi så heldige å ha
muligheten til å utfolde oss både ute og inne, og selv
om håndball er en inne idrett, benytter vi oss ofte av
uteområdet også. 2002 årgangen med håndballjenter
har vært igjennom en sesong hvor de har vært så
heldige å få mange nye opplevelser både på og utenfor
banen , fått nye venner, lært noe nytt, vært i utlandet,
deltatt på dugnad og blitt enda bedre kjent med
lærkula. Kullet består av 34 flotte og energiske jenter
som i utgangspunktet har vært delt i 2 lag, Hallermoen/
Vestbygda og Konnerud. I løpet av sesongen har vi hatt
en del treninger sammen, lånt spillere av hverandre og
vært i sosiale settinger sammen, som gjør at de har blitt
godt kjent på tvers av skolene og det å starte sammen
på Ungdomskolen til høsten er noe de gleder seg til.
Håndball har blitt en helårsidrett fra 12-års klassen.
Sesongen starter i mai og slutter til påske. Flere av
våre jenter driver annen aktivitet og vi er opptatt av
allsidighet og inspirasjon fra andre fritidsaktiviteter,
vi har et godt samarbeid med trenerne til de andre
aktivitetene og foreldrene til de jentene som er med på
flere ting og sammen legger vi til rette for at jentene
kan drive med flere idretter og aktiviteter i tillegg
til håndball. Den perioden vi er inne i nå tilbyr vi 2
håndballtreninger i uka, så prioriterer jentene etter
hva de får til med hensyn til fotballkamper, korps
øvelser, orientering mm. Vi ønsker at det skal være et
treningstilbud til alle.

Team Konnerud avsluttet i helgen en vanvittig bra
sesong med å komme på fjerdeplass i nasjonalt sluttspill
i Bringserien. Det ble tap for to bedre lag i semifinale
(Nærbø) og bronsefinale (Ski), men for gutta fra
Konnerud var det en stor seier å bli topp fire i Norge!

I neste sesong blir det ekstra spennende å se hva den
nye samarbeidsavtalen med St. Hallvard vil bety for
utvikling og fremgang, et samarbeid det ses frem til.

Håndballglade jenter

Bilde: Bringgutta har utvikla seg til å bli et knallgodt lag med et godt
treningsmiljø.

Vi har en meget aktiv heiagjeng bestående av foreldre,
besteforeldre, søsken, tanter, onkler, lærere og vil
takke alle som stiller opp for jentene kamp etter kamp,
dugnad etter dugnad. Dere er uvurderlige for jentene
og laget og dere både synes og høres på tribunen. Vår
røde gjeng med trommer, bjeller, flagg og faner blir lagt
merke til rundtomkring. På en cup vi var på ble vår

heiagjeng kåret til Dagens beste heiagjeng- Hurra!
Sportslig har året vært fantastisk og det er ikke å stikke
under en stol at jentene, heiagjengen og trenere har all
grunn til å være både fornøyde og stolte. Vinnere av
seriespillet i J-12 både A og B, Vinner av B-sluttspill i
Partille Cup/Gøteborg, 5.plass - 3. plass og vinnere av
Svane Cup i Aalborg og flere cuper her hjemme. Listen
kan bli lang, men allikevel er det fremgang, glede, det
sosiale, og opplevelser vi setter høyest. 34 jenter på tur
i utlandet uten èn krangel eller diskusjon er like viktig
å fremme som hvor mange mål som ble scoret i sist
kamp.
Vi ser frem til en ny sesong som J-13, og vi starter med
ny cup i Gøteborg i sommer, ett år eldre, et år klokere,
et år fysisk sterkere, og et år med flere hormoner. Vi
håper alle jentene fortsetter å være aktive og vil gjerne
beholde de i håndballen lenge, alle skal få spille på sitt
nivå og utvikle seg i sitt tempo.
Når jentene blir voksne håper vi de ser tilbake på
håndballtiden med glede og at mange av deres venner
er fra tiden de var aktive. Om noen skulle spille på høyt
nivå er det på grunnlag av hard og målrettet jobbing,
ønske om å lykkes og ferdigheter som spiller, men
uansett om det er Eliteserien eller Bedriftsserien – vi
kommer og heier!
Sammen om noe!
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Trenerportrettet
- Geir Oustorp
Tekst: Lage Sofienlund
Jeg rusler inn i Konnerudhallen. Snart
kommer en av klubbens mest meritterte
trenere på besøk for å prate litt om
trenerrollen. Jeg kjenner at jeg gleder meg.
Har spørsmålene klare. På rekke og rad.
Kanskje er det noe jeg kan lære av den
tilsynelatende bunnsolide politimannen
som har trent håndball-lag på øverste nivå
i både norsk kvinne og herrehåndball? Jeg
velger å tro det. Eller er han bare en tidligere
toppspiller som har kommet billig til flotte
trenerstillinger?

”I starten var jeg
altfor feig til å be om
tilbakemeldinger.”
Det er fortsatt to minutter til vi har avtalt å møtes,
men inn døra kommer han. Geir Oustorp. Han setter
seg. Vi småprater, men treffer fort ballen. Veldig
fort: - God utdanning er viktig for meg. Jeg ville ikke
bare bli han treneren som var tidligere spiller. Ingen
skulle ta meg på det i hvert fall. Jeg skolerte meg gjennom
topptrenerutdanning og europeisk håndballutdanning. Det
er jeg glad for i dag. Det er noe jeg anbefaler alle trenere.
Man må ønske ny kunnskap, og så må man tørre å be om
tilbakemeldinger. Da utvikler man seg raskere. I starten
var jeg altfor feig til å be om tilbakemeldinger. Der har
jeg blitt bedre etter hvert som jeg har blitt tryggere i rollen,
forklarer han åpent.
For å tegne et bilde av håndballtreneren Geir Oustorp
må man skru tida langt tilbake. Helt tilbake til da han
som 16-åring satt på benken bak Ole Gustav Gjekstad i
Sandefjord under ledelse av Gunnar Pettersen.
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– Gunnar Pettersen er nok en av de trenerne som på
mange måter har betydd mest for meg. Han har jo et
vanvittig engasjement og kan være hakka gæern. Noe av
det har jeg nok tatt med meg videre. Jeg lærte veldig mye.
Han smiler. De gode minnene kommer sigende. – Jeg
husker jeg gikk bort til Ole Gustav Gjekstad som spilte
på plassen min. Han var jo landslagsspiller på den tida,
men jeg sa bare rett ut at jeg vil lære av deg. På alle økter
løp jeg bort for å få skyte bak han, se på det han gjorde.
Seinere har jeg jo også hatt han som trener, forteller Geir
som gjennom sin aktive håndballkarriere opplevde
profftilværelse i Tyskland, men allikevel trekker fram
tida på midten av 90-tallet i DHK som den fineste
tida i karrieren. – Det er litt rart det der. Alle gutta
gjør jo det. Glenn og Frode også, som har spilt i så store
klubber i utlandet i flere år, trekker fram tida med Kent
Harry Anderson og tida med gjengen i Drammen som det
beste. Man kan tydelig se at dette er ei tid Geir gjerne
snakker om. En kultur og erfaringer som han er klar
på at preger trenergjerninga hans den dag i dag. – Som
trener blir du en sum av alle de trenerne og miljøene du
har vært i. Du plukker med deg det du syns har vært best
fra de ulike stedene du har vært og prøver og samle det
til en sum som blir ditt eget. Fra tida med Kent Harry i
Drammen husker jeg en helt rå treningskultur. Alle hadde
jo lyst til å bli best. Og ikke minst trua på det. Vi var i
samme situasjon, på samme sted i livet. Vi var rett og slett
en guttegjeng som ville gå gjennom verden å vinne. Han
smiler igjen, lener seg litt fram og ser meg rett i øya.
– Motivasjonen var ikke penger, vi tjente vel 6000 kroner
i måneden eller noe sånt noe, og vi vant europacupen!
Når jeg møter nye spillere i dag, så kan jeg legge fram et
sportslig opplegg og det jeg har forberedt, og i andre enden
møte spørsmål om hvor mye penger de kommer til å tjene.
For oss handla det aldri om det i DHK på den tida. Det
handla om å gjøre noe sammen. Politimannen, som for
tida er assistenttrener i Glassverkets kvinnelag, trekker

Geir har spilt under flere dyktige trenere. Han har vært trener
på øverste nasjonale nivå både i kvinne og herrehåndball. Nå
har vi gleden av å ha han på plass i Konnerudhallen.
Sammen om noe!
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også fram Kent Harry Anderson som en trener som
har betydd mye for den treneren Geir er i dag. – Han
hadde en veldig tydelig ide om hvordan han ønska å spille
håndball. Det er den spillideen jeg har med meg den dag i
dag, forteller han.

”Vi var rett og slett en
guttegjeng som sammen
ville gå gjennom verden
og vinne.”
Etter å ha hørt spennende historier fra det tøffe møtet
med profftilværelsen i Tyskland, den raske overgangen
fra spiller til trenerkarriere og den umiddelbare
suksessen han fikk oppleve som trener i Byåsen, er det
fristende å spørre om hva han selv mener kjennetegner
treneren Geir Oustorp. – Jeg er nok faglig veldig sterk.
Jeg kan håndball. Og så er jeg nok veldig godt forberedt.
Jeg er ikke typen som forbereder ei økt i bilen på vei til
trening. Det å være godt forberedt gjør nok at jeg ofte kan
ha gode argumenter og innspill underveis i treningsøkter
og kampforberedelser. Jeg tror også at jeg har blitt bedre
og bedre på å lære bort. Det er jo viktig. Det å formidle
kunnskapen man har på en god måte.

”I bunn og grunn syns
jeg det er veldig moro å
se andre lykkes.”
Det slår meg at han er bevisst og gjennomtenkt. Det
kommer ingen svadasvar. Det kommer med tyngde
og ro når han fortsetter: - I bunn og grunn er jeg trener
fordi jeg syns det er veldig moro å se andre lykkes. Det
å se vi får til noe i kamp som vi har trent på lenge. Det
å se framgang på noe man har trent på, det er en sterk
drivkraft for meg, sier Geir som videre forteller om
hvordan han i Byåsen kjørte gode verdiprosesser som
etter hvert gjennomsyra hele organisasjonen. – Når man
jobber med å etablere noen verdier i ei gruppe, så handler
det mye om å avklare hva alle legger i verdiene man
snakker om. Hva betyr for eksempel det å vise tæl for meg?
For deg? For fysioterapeuten? For administrasjonen
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Bilde: Geir trekker fram den rå treningskulturen i DHK på 90-tallet som noe av
det som har gjort han til den treneren han er i dag.

på kontoret? Hvis man kan enes om en felles forståelse for
noen tydelige verdier alle kan stå inne for, er det lettere å
føle eierskap til miljøet og målsettingene som settes.
Det går mot slutten av tida jeg har fått. Geir ser på
klokka og må snart videre til ny avtale. En avtale
der han garantert kommer til å komme inn døra et
par minutter før avtalt. Struktur. Punktlighet. Det
kjennetegner Geir Oustorp. Det må til hvis man skal få
en hverdag som topptrener, politimann, familiemann
og barneidrettstrener i Konnerud IL til å gå opp. Det
siste spørsmålet jeg sitter igjen med er hvordan Geir
kan overføre erfaringer fra store arenaer til det daglige
vervet i Konnerud IL? – Hvis jeg skulle sagt noe om
hva som bør kjennetegne en Konnerudtrener, så må det
være at han eller hun må være godt forberedt. Er man
godt forberedt øker sannsynligheten stort for at øktene blir
gode. Som trener må du vite hva du vil med økta! I den
sammenhengen blir treningsplanlegginga veldig viktig.
Videre ser jeg et stort potensial i at man i en klubb som
Konnerud IL kan trekke veksel på kunnskap og erfaringer
på tvers av idrettene. Det er mye vi kan lære av hverandre.
Trenerforum for alle trenerne i KIL er en veldig god start
i et arbeid med å etablere en slik type kultur, poengterer
den pålitelige og strukturerte Geir Oustorp før han
reiser seg for å komme presis til nok en avtale.

Konnerud
Trafikkskole i
Stubberudveien,
et lite steinkast
fra Kiwi.
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