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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!

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.
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.
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!
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

Styreleder
kommenterer
Tekst: Geirr Kihle
Et nytt skoleår er i gang. Det betyr mye
aktivitet i Konnerud IL.
Nå som et nytt skoleår har startet opp så er det
også for 8.gang at IFO er i gang i Konnerud IL.
Fra en noe usikker start på Klubbhuset har IFO
vokst både i kvantitet, men enda mer i kvalitet.
Jeg tror de færreste som ikke har opplevd tilbudet
”live” aner hva våre ansatte har fått til i løpet av
disse årene. 2.-4.klassingene får en innføring i så
mange forskjellige idretter at det nesten ikke er til
å fatte. Adm.leder Øystein Julsrud har vært med
fra starten og hadde fra i fjor Lage Sofienlund i
en deltidsstilling som sportslig leder. I år er denne
stillingen betydelig utvidet og Ida Beate Dalene har
overtatt staffettpinnen.

”Vårt mål er å
aktivisere alle i
barneskolen, og derved
gi et idrettstilbud til
alle.”
For de observante har det i DT i den siste tiden
dukket oppå et nytt begrep ”Konnerudmodellen”.
Prosjektet heter egentlig ”Av ungdom, for ungdom”
og innebærer at en person fra Konnerud IL er leder
og instruktør i prosjektet. Elever ved Svensedammen
ungdomsskole blir ”utdannet” som instruktører
og er med ut i de tre barneskolene. Vår daglige
leder Karianne Hajum og Lage Sofienlund har
utviklet prosjektet. Det første året ble prosjektet
delvis finansiert fra Buskerud IK med midler fra
Gjensidigestiftelsen. I år står prosjektet på egne
ben i et økonomisk samarbeid med de fire skolene
i bydelen. Konnerudskolene, som gjør en god jobb
med fysisk aktivitet, oppfyller med dette Bystyrets
”bestilling” på fysisk aktivitet i skolen! Vi har

ansatt Joakim Dokka Norstad,ja du laste riktig,
han er barnebarn av tidligere mangeårig leder i
Konnerud il, Bjørn Dokka. Ida Beate og Joakim
samarbeider både noe på IFO og i skoleprosjektet.
”Konnerudmodellen” er det faktisk ønskelig å spre
ut først i andre bydeler. Det trenger ikke stoppe
med det. Modellen og ideen er så god at ”Av
ungdom for ungdom” sikkert vil kunne spre seg ut i
landet! Det er moro å oppleve dette på nært hold!
For å ha en rød tråd i vårt arbeide for barn og
unge har Lage Sofienlund gått inn i en stilling som
sportslig leder, si gjerne sportslig koordinator. Vårt
mål er å aktivisere alle i barneskolen, og derved gi et
idrettstilbud til alle. Vi skal være et fleridrettslag som
virkelig gir et tilbud også til de som har spesielle
behov. Både klubbhuset og hallen har universell
utforming og vi har et utendørsanlegg som er
tilrettelagt for det samme. Universell utforming er
det samme som tilrettelagt for handicappede. Noen
vil sikkert hevde dette vil kreve spesielle ressurser
og bli kostbart, det er sikkert riktig, men vi må få
offentlige instanser til å se viktigheten av et slikt
arbeid og da ”ta regningen”. Jeg tror at idretten er
en bedre aktør enn det offentlige og at fremtidens
idrettslag vil være en mye større sosial aktør enn i
dag!
Så noe helt annet, hva skjer med ny og utvidet
Konnerudhall? Vi føler at noe er på gang, men ”ting
tar tid”. Hvis det hadde vært opp til oss i Konnerud
ils styre, skulle vi vært i gang. Jeg har et håp om at
vi nå etter valget kan øke farten på prosessen, vi vil
i hvert fall jobbe for det! Konnerud il har greid det
umulige før, så lenge vi klarer å være:

Sammen om noe!
Sportslig hilsen
Geirr Kihle
Styreleder, Konnerud IL
Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?
Turorientering

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

Tord Asle Gjerdalen
Tord Asle Gjerdalen snakker
på klubbhuset i høst. Lyst til
å høre Tord Asle Gjerdalen
fortelle om sine erfaringer som
toppidrettsutøver? Følg med på
skigruppas nettsider for mer info.
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Mads Madsgård (24) og Lage
Sofienlund (26) gjennomførte
denne sommeren samtlige
turorienteringsposter på en
og samme dag. Det førte til
71 kilometer løping fordelt
utover 12 timer. Gutta starta
på Vestskauen, jobba seg via
Strømsøåsen, Hyllåsen og
Stordammen før de tok seg
over skauen mot Stegla og
3050-hytta. De gærne har det
godt!

NM-gull!
Audun Heimdal har dette
året tatt 4 nye NM-gull
i orientering. Det betyr
at han har tatt gull i 7
juniornorgesmesterskap på
rad. Idrettslaget gratulerer!

Trenerkveld
8.oktober klokka 1900 avholdes det trenerkveld for
allidrettstrenere og foreldre på klubbhuset. Er du
interessert i å lære mer om hvordan du kan skape
god aktivitet i allidretten for 4, 5 og 6 – åringer?
Vel møtt på klubbhuset.

Lykke til!
Kristine Stavås Skistad (15) begynte denne høsten på
NTG-Lillehammer der hu skal fortsette sin fine vei mot
å bli best mulig i langrenn. Vi ønsker Kristine masse
lykke til.

Ny tribune
Fotballgruppa har fått bygd en flott
ny tribune på Konnerud stadion.
Konnerudgryta, som stadion kalles av
klubbens spillere, har med det blitt et
enda bedre sted å se lokal fotball. Et godt
eksempel på dette var da Ekornberget
stilte med 20-30 syngende og blussende
fans i lokalderbyet mellom Konnerud og
Stordammen i 6.divisjon.

Anleggsstasjonen
Det skjer mye med anleggssituasjonen i Konnerud
IL. Ta en tur nedom Konnerud Idrettspark.
Der vil du se at arbeidet med både nytt
snøkanonanlegg, kunstgress/is-bane og utbedring
av skiløypene.

William Vangen
Fikk du med deg at William Vangen (17)
herja med DHK sitt stjernegalleri og blei
banens beste spiller da St.Hallvard møtte
DHK i cupkamp tidlig i september? Les mer
om William i denne utgaven av Konnerud
Sport.

Camp Konnerud!
Camp Konnerud! Meld deg på Konnerud IL sin egen
friluftscamp i høstferien. Se info på https://www.deltager.no/
campkonnerud2015. Ta kontakt med campleder Joakim Dokka
Nordstad hvis du trenger informasjon: joakim@konnerud.no.

KIL-festen!
KIL-festen! Fredag 15.januar arrangeres KIL-festen i Konnerudhallen.
Her inviteres alle KIL-venner til en stor markering av idrettsåret
2015. Fra 1800-2000 vil det være markering av utøvere, trenere,
støtteapparat, ildsjeler og lag som har markert seg spesielt positivt i
det foregående idrettsåret. Fra 2000 og utover kvelden vil aldersgrensa
være 18 år og det vil legges opp til fest og moro for alle oss som er
glad i Konnerud IL.

Åpent klubbhus!
Åpent klubbhus! Med jevne
mellomrom dette året vil tiltaket
«Åpent klubbhus» gjennomføres
på klubbhuset. I september blei
det gjennomført fotballkveld der
PL-kampen mellom United og
Liverpool blei vist på storskjerm.
Neste åpne klubbhus vil bli
annonsert på nettsider og facebook.
Følg med.

Åpen hall!
Åpen hall! Etter høstferien
begynner ungdomsklubben «Åpen Hall». Mange
lørdagskvelder fra høstferie
til påskeferie vil 7.-10.klassinger ha muligheten til å
drive med idrett i hallen,
spille tv-spill på storskjerm,
og henge med gode venner. Bli medlem i facebookgruppa «Åpen Hall –
Konnerudhallen 2015» for
å få med deg informasjon
fortløpende.

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

Sammen om noe!
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Historietimen
Tekst: Per Runar Thoresen

«Sletta» til glede og
bekymring i 80 år

Allerede i 1929 (Kil stiftet 1927) fikk daværende formann i oppdrag å sondere mulighetene for at laget
skulle få seg en «egen bane» som det het. Det var i første rekke fotball og friidrett som hadde behov for egen
bane.
Flere steder på Konnerud var aktuelle. Det ble forhandlet med Strømsgodset Sanitetsforening om et område
på Lensmannsløkka på Gomperudhøyda og med
daværende direktør Sophus Jensen på Konnerudkollen
Turisthotell om et område på «myra» på nedsiden av
hotellet som fortsatt er ubebygd.

Prisnivået på begge steder lå utenfor den økonomiske
rekkevidden til et fattig idrettslag.
«Sletta» for 2000 kr
På vårgeneralforsamlingen i 1935 var man kommet
så langt at formannen Hans Pettersvold og kasserer Bjørn Skjelsbæk fikk fullmakt på lagets vegne og
underskrive en avtale om å kjøpe et areale av gården
Vestmannsbråten (gården øst for «sletta» hvor Kristoffer
og Goro Halden har bodd gjennom en menneskealder) Det var Skoger Sparebank som stod bak finansieringen. Kr 600 ble betalt kontant og kr 1400 via en
Pantobligasjon. Etter dagens prisindeks ville prisen
vært ca. 70000 kr. Fortsatt ganske rimelig for vel 2 mål
tomt.
6
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Styret i friidrettsgruppa ble valgt til den første banekomiteen. Det besto av Henry Henriksen, Thorleif
Pettersvold, Anton Grøteig, Arthur Langeland og Rolf
Pettersvold. Komiteen ble senere suplert med Kolbjørn
Rolid, Fritjof Skjelsbæk og Magnus Nilsen.

Dugnad og atter dugnad

Gleden ved kjøpet var stort, men allerede ved starten
når arbeidet skulle starte opp meldte vanskelighetene
seg. «Baker’n» på Konnerud Henry Henriksen (formann i 1931-32) var ildsjelen i friidrettsgruppa. I et
brev til styret kom han med grov skyts:
«Vi har kjøpt en idrettsplass og som det visstnok var
meningen og opparbeide. Jeg har gjort forsøk på å få arbeidet i gang og forrige torsdag ble det gjort en del. Men det
er jo folk på plassen hver kveld som tilhører friidrettsgruppa og styret. Det er en stor skam at disse tross gjentagne
oppfordringer fra meg ikke tar et spatak, skjønt de er der
til stadighet. Hvis det ikke er mer interesse fra idrettslaget
for plassen enn at hele hurven står og glaner, er det en stor
skam.»
Et overslag i 1936 viste at graving, sprenging, grøfting
og planering ville komme på 695 kr. Til dels brukte
man arbeidsledige Konnerudfolk for en billig penge slik
at banen kom i brukbar stand. Innspillet fra Henriksen
er nok synonymt med tilsvarende innspill opp gjennom
årene. Banen krevde stadige prepareringer og utvidelser
og det til enhver tid sittende styre og banekomite har
nok hatt en traurig og ensom jobb mange ganger. Det
var stadig de få som tok støyten.
Under krigen stoppet det hele opp, men etter krigen
var det full fart på dugnaden igjen og i 1952 var banen
i «utmerket» stand etter datidens krav kunne man lese.
I 1986 trang man en ny ansiktsløfting. Det var en dugnad som gikk hver kveld i mange uker og kostnaden
beløp seg til ca 1,5 mill kr. Det var stor aktivitet i laget
og det foregikk mange slags aktiviteter på «Sletta» og
det det var kamp om disponeringen av banen. Først og
fremst A-lagsfotball, men etter hvert ble det også mange
aldersbestemte lag som skulle ha plass til trening og
kamper. Det var også friidrettstevner, idrettsmerkeprø-

ver, lagkonkurranser og damehåndball. Fotballtreninger
foregikk på alle tilliggende plasser uansett størrelse.
Startarena for skirenn og skøytebane var vinteraktiviteter.
Småbaner over alt

Spreke Håndballdamer

Bildet er hentet fra Konnerudsport i 1963 og viser et
ferskt håndballag med mange spreke jenter/damer. I
starten manglet damene faglig trenerkompetanse og
gikk nok på en del nederlag, men de kom seg etter
hvert.
Selv om vi kjenner alle på bildet, har vi ikke kontroll på
den enkeltes status i dag. Noen er gått bort og noen har
byttet ut pikenavnet etter giftermål med ektemaker som
er ganske aktive i Idrettslaget i dag. Randi Jensen gift
med Helge Ludvigsen, Lillian Guldbrandsen gift med
Thor Mortensen og Vera Eek Iversen gift med Geirr
Kihle.

Bilde: Bildet viser tillitsvalgte som har befaring på «sletta» like etter krigen.
Fra Venstre: Olaf Nilsen, Axel M. Amundsen, Olaf Rustand, Harald Wisting og
Arne Berntsen. Både Nilsen, Amundsen, Wisting og Berntsen har i tur og orden
vært formenn i Konnerud Idrettslag. Rustand har vært sekretær i Hovedstyret og
hatt mange andre roller.

Demningen på Svendsedammen røyk i et forferdelig skybrudd i 1939 og ble ikke bygd opp igjen før
1964. Det førte til at det bare fløt en elv i vanntraseen
og dette frigjorde mye areale som spesielt fotballgutter i alle aldre kunne benytte til «løkkefotball».
Strandbredden var full av «after» fra gruvedriften og
mange steder var det ulike flater hvor det kunne sparkes
fotball. Datidens fotballer med åpning og snøring var
ikke så begeistret for en tur i vannet, men vi var jo ikke
bedre vant enn som så.
Foto: Tom Berntsen, som den gang jobbet i lokalpressen i Drammen.

Uavgjort mot
Norgesmesterne Mjøndalen
Fotballaget på bildet er hentet fra Konnerudsport
i 1977 og viser et lag som gjorde en storveis
innsats det året. Toppen på «kransekaka» var en
høstdag på «Sletta» hvor laget spilte uavgjort mot
Mjøndalen som samme året ble norgesmester i
juniorfotball. Dermed ble Mjøndalen Kretsmestere
på bedre målforskjell.

Foran fra venstre: Bjørn E. Stubberud, Rune Mortensen, Kjell Johnsen, Morten
Bache, Egil Meland, Jan Morten Halvorsen, Lars Knudsen.
Bak: Lagleder Svein Johansen, Jan E. Steen, Tom A. Mortensen, Robert
Thomassen, Per Klevan, Ådne Søndenå, Finn Hodt jr. og Rune Johansen

Sammen om noe!
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Ungdomsportrettet William Vangen
- I rivende utvikling
Tekst: Lage Sofienlund
Foto: Lierposten - Simen Næss Hagen

- Han gjør de riktige tinga hele tida. Han
bruker 30 minutter på sykkelen for å bli
varm til styrkeøkta. Så trener han med riktig
belastning og pauser. Og sitter igjen 30 min
etter økta for å tøye, selv når resten av gutta
har gått. Da har du disiplin og tålmodighet.
Han tar ikke snarveiene.
St.Hallvardkaptein Simen Solberg er raus med rosen
når jeg spør han om Konnerudgutten William Vangen.
William, som går i tredjeklasse på toppidrettslinja på
Drammen vgs har hatt en forrykende septembermåned.
I cupkampen mellom St.Hallvard og DHK i starten
av måneden blei unggutten kåra til banens beste spiller
etter et skikkelig målshow i Reistad Arena. - Han er
en maskin på banen. Han har trent seg opp til å ha en
fantastisk venstre-høyre-finte. Den kan han bruke på
hele Håndball-Norge. Utrolig moro å se sånne typer
som han, fortsetter St.Hallvards selvskrevne kaptein
Simen Solberg.
Han sitter med ballen i henda på kontoret i
Konnerudhallen. Hans andre hjem. Selv om han
nå er med i Glenn Solbergs St.Hallvard og spiller
1.divisjon med de store gutta, så tilhører fortsatt
William gutter 18-miljøet på Konnerud der han skal
spille i Lerøyserien i sesongen som kommer. – Jeg
gleder meg til runden i Lerøyserien som vi skal ha i
Konnerudhallen. Det blir moro! Konnerudlaget vårt er
bra. Jeg trur vi kan slå hvem som helst når vi er på vårt
beste, forteller en offensiv Vangen.
Etter noen år prega av skader, styrketrening og bøttevis
av timer med individuell teknisk trening har William
i år for første gang på flere år gjennomført en full
oppkjøring inn mot kampsesongen. Det har ført til en
veldig spennende sesongstart. Allikevel, suksessen til
tross, slår det meg at gutten i stolen foran meg oser av
ydmykhet. Han har beina trygt plassert på jorda. –Jeg
vil gjerne få takke mamma og pappa for den hjelpa de
har gitt meg på veien. Pappa har lært meg alt jeg kan i
dag, og nå den siste tida har også Glenn Solberg betydd

8
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Bilde: William Vangen herja mot DHK i cupkampen mellom St.Hallvard og DHK. Nå blir det spennende å se hvordan han takler en sesong i 1.divisjon.

mye for meg. Han har hatt ekstremt mye å si for
utviklingen min de siste 4 månedene hvor jeg har spilt
for St.Hallvard.
William er tydelig på hva han mener er grunnen til at
han har hatt framgang som håndballspiller: -Jeg trener
veldig mye. Jeg bruker mye tid på teknisk trening, og så
har jeg alltid hatt det veldig gøy med håndballen. Mitt
råd til yngre spillere som vil bli bedre er å sette av mye
tid til teknisk trening på egenhånd. Det hjelper, smiler
han.

velkomsten som inkluderende. At han blei tatt godt i
mot. Tas vare på. At miljøet i Lierklubben er godt er en
kjent sak, og William forsterker dette når han fortsetter:
-Vi er en skikkelig god gjeng. Vi lærer av hverandre. Jeg
er jo midtspiller og ønsker å spille på de største lagene
i verden. Da er det fint å ha Glenn Solberg som trener,
sier han smilende før han legger til: Av spillerne på
laget syns jeg Simen Solberg er en spiller det er naturlig
å se opp til. Han er en ekte holdningsspiller som tar
vare på alle på laget og alltid setter laget foran seg selv.
Det ønsker jeg også å gjøre, avslutter han, før vi rusler
ut i Konnerudhallen, leikegrinda der William har
utvikla ferdighetene som gjorde at han forrige helg feide
hele 11 kasser i nettet bak en forvirra Lillestrømkeeper i
toppoppgjøret i 1.divisjon. Med det viste han at DHKkampen ikke var noe blaff.
Oppgaveorientert og målretta. Ydmyk og lærevillig.
William Vangen. Hvor veien går videre er det ingen
som veit, men når jeg tar han i handa og takker for
i dag, får jeg følelsen av at jeg ser inn i øynene på et
håndballeventyr som så vidt har starta.

Under et halvt år har altså gått siden William gikk inn
i St.Hallvardgarderoben for første gang. Han beskriver

William Vangen har kommet for å bli.
Lykke til, William!

Sammen om noe!
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Av ungdom, for ungdom
Tekst: Ida Beate Dalene og Joakim Dokka Nordstad
Etter skolefri og sommerferie venter det en
spennende tid framover for både barneskoleog ungdomselever på Konnerud. Av ungdom,
for ungdom – prosjektet har hatt en god
oppstart på Konnerudskolene Vestbygda,
Hallermoen og Konnerud, der Prosjektleder
sammen med Sportslig leder på IFO har hatt
gode økter med fysisk aktivitet, lek og moro
på 1.-7. trinn.
Øktene vil alltid foregå ute, og vi har erfart både
strålende solskinn og pøsende regnvær allerede.
Allikevel opplever vi positivitet og smittende innstilling
hos barna. Dette er helt herlig å se! Vi har møtt
mange barn de to første ukene, og har brukt øktene
til å bli bedre kjent i form av øvelser som krever både
samarbeid, kommunikasjon og tillit til hverandre. Dette
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har hatt god effekt, og innsatsen har vært en glede å
observere.
Vi har møtt mange glade og motiverte barn, og fått
en fantastisk start på et spennende skoleår. Barna har
vist et stort engasjement, og er tydelig motiverte for
fysak-øktene som fra og med uke 36 skal ledes av
ungdomselevene i 8. og 9. klasse fra Svensedammen
Ungdomsskole. Vi gleder oss stort til å følge opp og
veilede disse som aktivitetsledere, samt være med på å
se hva de får til ute på barneskolene. Med veiledning og
tips fra prosjektleder, vil ungdomsskoleelevene få frie
tøyler til valg av aktiviteter og øvelser. Vi vil riktignok
være med på å kvalitetssikre planene de lager, samt
fremme positive holdninger og verdier, der idrettsglede,
samhold og mye moro vil stå i fokus.
Sammen om noe! Sammen om et inkluderende og
sammensveiset barne- og ungdomsmiljø i bydelen
Konnerud.

Sammen om noe!
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Livet på IFO
Tekst: Ida Beate Dalene
Endelig er vi i gang med et nytt skoleår og en spennende
IFO-høst!
Vi har hatt en fantastisk oppstart på IFO etter
sommerferien, med strålende solskinn, masse aktivitet og
motiverte barn og instruktører. Det har vært en knallstart
for både store og små, og enda bedre skal det bli.
Det gleder meg stort at vi har mange nye barn med oss,
sammen med mange kjente fjes i gruppen. Vi gleder oss
til å sette i gang med de forskjellige arbeidsområdene,
der barnas sportslige utvikling står i sentrum. I løpet av
høsten vil vi fortsette å arbeide med barnas koordinative
egenskaper, der vi vil fokusere på rytme og balanse,
romorientering, krafttilpasning, øye-hånd/øye-fot
og reaksjonsevne. Vi skal ha fokus på idrettsglede,
motivasjon og mestringsopplevelser, og vi vil ha gode
samlinger med barna hvor vi snakker om innstilling og
innsats.
Det er et solid team med ivrige instruktører som står
klare for å bidra til å nå alle målene vi har satt for
det nye året på IFO. Det vil bli faste fjes hver dag,
og vi vil fortsette med skiftlederordningen vi har
hatt tidligere. Her vil instruktørene få mulighet til å
planlegge aktivitetsøktene for barna, og vi får utnyttet
arbeidskapasiteten og kreativiteten til de ansatte til det
fulle.

Bilde: Thora Marie

Bilde: A-lagsspiller og

e triks til
lærer bort noen smart
en ivrig gjeng.

t Eirik
idrettshøyskolestuden
IFO.
på
å
ogs
ber
job
Fossen

Bilde: Det er
flere IFO-instr
uktører
som gjør dage
ne fine for ba
rna. Her
fra bak fra ve
nstre ser dere
Even,
Anne, Silje, Id
a, og foran Jo
akim
og Ronny.

Bilde: Bra stemning!

Bilde: Barna
får prøve seg i et
vidt spekter av
aktivitet.

Jeg gleder meg til å se barna utfolde seg utover høsten,
og vi i IFO-teamet skal sørge for at alt ligger til rette for
maksimalt utbytte av timene barna bruker med oss!
Vi sees underveis!
Sammen om noe! Om Norges beste IFO.

e
Bilde: Det skapes my
re ute!
væ
å
om
nn
gje
de
idrettsgle
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Bilde: På IFO leikes det!

Livet i KIL-Senior
Tekst: Per Runar Thoresen		

Foto: Tom Hayden

Seniorvaffer’n byttet ut med seniorpølser
På tredje året på rad ble vaffelavslutningen før ferien
lagt til Vestskauen. Med velvillig tillatelse fra Erik Juel
i Selvik Bruk AS gikk turen i år til Dammyr- en vakker
plass hvor det ligger en gammel tømmerhytte nær vannet
som har en idyllisk demning.
Rundt 40 mann tok turen innover, mens grillgjengen var
sendt i forveien med nødvendig utstyr for dagens grilling
og servering. Sitteputer og campingstoler gjør oppholdet
ganske så behagelig. Forrige års tur til Øyvann avdekket
tøffe seniorbadere, men i år var det tydeligvis for kaldt.
Frisbee
Seniorsjefen Per Runar hadde lagt inn en Frisbeekonkurranse og det var tydelig at ingen sportslige
grupper i Idrettslaget hadde beskjeftiget seg med dette.
Mildt sagt elendige resultater og nesten ingen fikk
«sendeplaten» frem til målet. Vi har Googlet litt og
funnet ut at det er stor forskjell på kvaliteten på disse
platene. Jo billigere, jo kortere går de. Per Runar måtte
innrømme at disse platene var kjøpt billig på Europris,
og da så.

Bilde: Arne Kristensen og Reidar Thorrud betjener og ordner grillkøen, mens den
tredje grillkokken Tom Hayden tar bildet.

Bilde: Alle følger spent med på Olav Kollerud som prøver seg på frisbeekast.

Sammen om noe!
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Livet i O-gruppa
Sommerens store høydepunkt

Tekst: Amanda Skyttersæter Saugerud
Endelig var det her, årets høydepunkt, for
min del første gang på hovedløpet. Det var
vår tur, oss 14-årringer, gamle nok til å være
med. Hovedløpet- uoffisielt NM for 14-16
årringer. Konnerud stilte med 9 jenter og 5
gutter på startstreken; Mari Landro Svingheim,
Amanda Skyttersæter Saugerud, Thea Sildnes
Baklid, Andrea Ranvik, Thea Land, TonjeMalin Rhrich, Jenny Baklid, Anniken Ranvik,
Annette Bjørnås Krogstie, Aslak Heimdal,
Sindre Lysaker Norbom, Nikolai Nordhaug,
Nicolai Harvik og Joar Gjerdahl. Alle
kjempespente for hva den neste uken kom til
bringe. Nye vennskap, bli bedre kjent med
gamle venner, sprenge grenser? Hvem vet?
Mulighetene var mange og utfordringene store.
Alle gledet seg til de nye eventyrene som lå og
ventet like ved.
Dager, uker, måneder i forveien, og sommerfuglene
vokste. Forventningene var store til både løpene og
leiren etterpå. Årets viktigste løp var endelig her og
startet med sprint i Larvik sentrum. Bussene stod
klare fulle av spente og nervøse ungdommer klare for
å prestere sitt beste på løpet som stod for tur. Alle var
klar over alvoret, de var klar over arbeidsoppgavene
de hadde for seg, les kartet, vit hvor du er og hvor du
skal. Det var en krevende løype med mange tekniske
utfordringer og veivalg. Konnerud imponerte med gode
plasseringer; Jenny Baklid som vant D14 klassen og
Aslak Heimdal med en 2. plass i H15 klassen.
Dagen etter kom den beryktede langdistansen i
Dolviskauen. Et krevende terreng å orientere i, der
hodet måtte være med hele veien. Det nyttet ikke miste
kart-kontakten, du måtte ha fokus, tenke på deg selv,
ingen andre. Ikke tenk tid, tenk veivalg, muligheter,
gjennomførelse og fart. Ha kontroll, vit hvor du er og
14
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hvor du skal. HA KONTROLL! De vanskelige løypene
gjorde avstandene mellom plassene store. Mange
bommet og surret. Jenny Baklid vant igjen D14
års klassen, overlegent med klubbvenninne Anniken
Ranvik på en 2. plass. Dagen avsluttet med disko, der
alle var i topp humør og man fikk igjen knyttet nye
vennskap over hele Norge.
Etter alvoret kom moroa fra mandag til onsdag var
det O-LANDSLEIR. Mandagen startet med oppmøte
i treningsgrupper, der dagen gikk til oppgaver langs
kyststien hvor mange fikk nye venner og erfaringer.
Oppgavene bød på mange forskjellige utfordringer, alt
fra orientering i vann til hvor mange marshmallows du
kan få plass til i munnen på en gang.
Neste dag bød på nye utfordringer og mer moro, vi
hadde to økter med både skogs-trening og sprinttrening. Vi avsluttet dagen med beach-party, og
fotballkamp trenere vs. Utøvere. Til slutt ble det
kåringer av hvilken gruppe og utøvere som var best
under aktivitetsdagen.
Siste dag betyr kretsstafett! Alle kretsene stilte med lag
som bestod av 2 jenter og 2 gutter. Dagen og leiren ble
avsluttet på best mulig måte, sommervær, nye og gamle
venner og strålende innsats på leirens siste løp.
Busser fylte seg opp med slitne og fornøyde utøvere,
klare for å dra hjem etter å ha prestert sitt ytterste på
sommerens største høydepunkt, og gledet seg enda
mer til neste år når hovedløpet skal arrangeres på
hjemmebane, på Konnerud.
SÆRRIØST MORRO!
O-hilsen/skrevet av:
Amanda Skyttersæter Saugerud (14 år)

Gullsesong for Heimdal

Tekst: Lage Sofienlund
Audun Heimdal fortsetter å imponere i
o-løypa. Med 5. og 7.plass som beste resultater
i junior VM i orientering denne sommeren har
Audun markert seg internasjonalt. Med tanken
på at 18-åringen her konkurrerer med 19-20
åringer er prestasjonen enda større.
- Jeg er godt fornøyd med alle løpene i VM på
Rauland. Løp veldig stabilt teknisk og var i god fysisk
form. Bommet aldri mer enn 30 sekunder på en
post, forteller den ydmyke og lærevillige gutten fra
Strømskogen. Bare 27 sekunder var det opp til medalje
den ene dagen, men til tross for det var det gleden
over å få oppleve et VM på hjemmebane som var
viktigst for Audun. - Dette er første gang det har blitt
arrangert i Norge. Det var veldig lærerikt å få løpe i et
stort mesterskap med hard konkurranse. Tar med meg
erfaringer fra i år og håper å løpe godt også neste år så
jeg kommer meg til junior-vm i Sveits.
I tillegg til sesongens store høydepunkt på Rauland
trekker han fram flere andre gode dager i skogen. – Jeg
kan nevne NM som også var et høydepunkt. Jeg har

jobbet en del med sprint. Da er det gøy å løpe så godt
og vinne denne distansen, særlig siden jeg ikke fikk den
så bra til i fjor. Mellomdistansen i NM er nok allikevel
det beste løpet mitt hittil i år. Jeg var fullt fokusert på
start og var forberedt på hvordan terrenget så ut og
hva jeg burde orientere etter. Finner god flyt og fart fra
start, og trenger verken stoppe opp eller sette ned farten
for å finne frem. Tar gode veivalg og løper rett i alle
postene.
De som kjenner Audun veit at han er en kald fisk
som evner å fokusere på oppgaver når det drar seg til i
konkurransesammenheng. Denne oppgaveorienteringa
er også noe som kjennetegner treningsarbeidet hans.
- O-teknisk har jeg blitt veldig stabil i år og bommer
sjelden i konkurranser. I sprint har jeg forbedret meg
mye og både løper og orienterer raskere og sikrere,
forklarer han.
Ønsker du å vite litt om hvordan landets suverent
beste 18 år gamle orienteringsløper jobber for å utvikle
seg? Da har du muligheten til å be med deg Audun
Heimdal på en løpetur. Han blir helt sikkert med.

Sammen om noe!
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Sykkelgruppa
Konnerud IL Sykkel

Tekst: Ole A. Garnvik
Hei,
Da skal vi terreng syklister skvise den siste «safta» ut av
sesongen. Hvis værgudene står oss bi så er det fortsatt
være mange fine sykkeluker igjen av sesongen.
Av de 6 særgruppene i idrettslaget så er sykkelgruppa
er en av de mindre med 82 medlemmer (pr. 1.
september). Vi prøver etter beste evne og holde «hjula»
i gang med ulike trenings- og rittilbud for våre aktive
medlemmer.

Hva gjelder treningsfasiliteter så er det vel få klubber
som kan matche oss på det. Vi har en av landets beste
og morsomste rundbane løype. Og i Konnerudmarka
er det kilometervis med flotte stier og grusveier som er
helt topp for terrengsykling.
Vi har gjennom sommeren hatt fellestreninger
hver tirsdag. Mens den organiserte barne – og
ungdomstreningen har hatt et opphold i skoleferien,
har voksentreningen har holdt det gående med et
relativt bra oppmøte gjennom hele sommeren.
Når det gjelder ritt og konkurranser i sommer så har
flere av våre unge Konnerud syklister prestert på høyt
nivå.
I årets Norgesmesterskap (NM) i rundbane og sprint
som ble avholdt på Grønmo i Oslo stilte Konnerud
med 8 utøvere. 7 i ungdomsklassene + Ole Martin i
Master 45-49. Som vanlig bet Konnerud syklistene
godt fra seg. Jørgen (M15) og Tiril (K junior) vant
sine klasser i rundbaneritt på lørdag. Jørgen fikk også
en flott 2 plass i søndagens sprint. Ole Martin ble
nr. 2 i sin klasse. Ådne (M junior) fikk litt problemer
tidlig i rittet men syklet seg opp til en brukbar 8 plass,
tross problemer. Petter syklet inn til en 10 plass i
samme klasse (uten særlig sykkeltrening). Våre yngste
terrengsyklister gjorde også en veldig solid innsats. Kan
nevne at Maja fikk en flott 4 plass i sin klasse (K 14)
og at Håvard ble nr. 17 (M 11-12). Konneruds yngste
deltager, Sofie, gjorde en super innsats i rekruttklassen
(J 6-9).

Bilde: Ådne Anmarkrud i full
fart gjennom skogen.
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Bilde: Ole Martin Anmarkud er en av
ildsjelene i sykkelgruppa. Han sykler også
fort selv!

Ungdoms EM i Østerrike. Den norske troppen besto av
seks ryttere som reiste på eget initiativ for å konkurrere
med ryttere fra hele Europa. En av disse syklistene var
vår Jørgen Anmarkrud. De bet godt fra seg i de bratte
og tekniske løypene, både individuelt og som lag, til
tross for temperaturer på mellom 30 og 40 grader. I
maraton rittet syklet Jørgen inn til en meget sterk 11
plass. Samme Jørgen stakk av med seieren i ungdoms
Birken etter en forrykende spurtduell mot konkurrent
(og kamerat) Gabriel Slinger fra Svelvik SK.

Bilde: Jørgen Anmarkrud har hatt en
imponerende sesong.

Bilde: Voksentreninga i sykkelgruppa er et flott tiltak. Sosialt og
samlende.

Bilde: Simen Svendsen sykler fort!

En annen ung og meget lovende syklist som
representerer Konnerud er Simen Svendsen. Han sykler
nå mest landevei. Han vant UM fellesstart for M 16 og
har hatt mange gode plasseringer i flere ritt i sommer.
Vi kommer nok helt sikkert til å se og høre mere fra
Simen i årene fremover.
Vårt lavterskel terrengsykkelritt, Konnerudrittet, ble
avholdt i et strålende høstvær. Rittet gjelder som
klubbmesterskap, men vi hadde også invitert klubber
rundt om på Østlandet til å delta. Rundt 100 store og
små syklister koste seg i høstsola i rundbane løypa vår.
Like viktig som resultater er det sosiale ved dette rittet.
På vegne av sykkelgruppa ønsker jeg alle våre lesere en
riktig god høst.
Sammen om noe. Sammen om ekte idrettsglede!
Mvh
Ole A. Garnvik
Leder i sykkelgruppa
Sammen om noe!
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Livet i skigruppa
Tekst: Eirik Indahl
Skigruppa har nå lagt bak seg en lang
treningssommer. Vi har fra 1.mai hatt
fellestreninger en gang i uka. Fra september
begynner vi å trene på tirsdager og torsdager.
Sammen med alle samlinger utover høster
kommer det til å være mye aktivitet i
skigruppa utover året. Det er en god ting!

på Peppes. Høydepunktene på Peppes var definitivt
spisekonkurransen mellom to blad Laukli, der Sivert
viste at de gamle fortsatt var eldst.
I Konnerud 15+ er vi nå etterhvert blitt ca 50 utøvere.
I gjennomsnitt ligger vi på ca 20-25 pr økt. Utover
høsten blir det flere! Både jeg og Joachim storgleder oss
til en høst med svette, fellesskap og engasjement.
God høst!

Den opprinnelige planlagte Jotunheimensamlinga måtte
dessverre avlyses grunnet enorme mengder snø i fjellet.
Dette var kjedelig! Likevel fikk trenerteamet spikret
sammen ei lokal samling i Vestskauen og Finnemarka.
Dette blei en braksuksess for alle som var med. 20 sjeler
dro seg gjennom myr, 2.verdenskrigssceller og grusveier
i 5 dager.
Første halvdel av samlinga var i Vestskauen.
Hovedkvarter for de to første dagene var områdene
rundt Øyvann. Jakt etter 2.verdenskrigsscellene,
intervalløkter og hurtighetsøkter blei alle gjennomført i
Vestskauen.
Onsdagen gikk til transportetappe til Ballklubbhytta.
Dagen tok nærmere 9 timer og gjengen var rimelig
skutt da vi la oss i påsan på kvelden.
Torsdag og fredag holdt vi oss i områdene rundt
Goliaten og Tverråsen. Fredagen ble avsluttet med pizza

Bilde: Sammen om noe, ikke hver for oss!

Bilde: Drammensmarka er flott!

Bilde: Gjengen er her på cellejakt på Vestskauen.
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Velkommen til
allidrett 2015/2016
Tekst: Lage Sofienlund
Vi i Konnerud IL ønsker at allidretten skal være inngangsporten til et liv fylt
av masse fysisk aktivitet. Det skal være inngangsporten til Konnerud IL. Dette
første møtet med den organiserte idretten mener vi er superviktig at vi klarer å
gjøre best mulig. Både for barna, men like mye foreldrene. Her har Konnerud
IL pr nå mye å ta tak i. Det skal vi nå gjøre vårt for å gjøre noe med!
Praktisk info:
Utgangspunkt:
Alle 4, 5 og 6 åringer skal få allidrettstilbud på Konnerud!
Vi utarbeider i løpet av september «Allidrettsplakaten» i Konnerud IL. Denne
definerer hva som skal kjennetegne allidretten og allidrettstrenerne i Konnerud IL.
Vi utarbeider i løpet av september «Årshjulet for allidretten». Dette skal legges ut
på allidrettsidene på konnerud.no, så det for framtida er lett å gå inn å se hvordan
gangen i KIL allidrett vil være.
Vi gjennomfører trenersamling for allidretten i oktober, en kveld første uka
etter høstferien. På denne samlinga utveksler vi erfaringer fra oppstarten av
sesongen, går gjennom «Allidrettsplakaten» og «Årshjulet», samt kjører en teori/
praksissekvens med tema «Den gode allidrettstreneren». Vi deler også ut utstyr
til allidrettsgruppene denne kvelden. Dato og tidspunkt blir torsdag 8.oktober
klokka 1900.
All øvrig informasjon om allidretten finner du på www.konnerud.no/allidrett.
Sammen om noe! Om et godt allidrettstilbud for alle.

www.konnerud.no/allidrett

Sammen om noe!

19

Se WWW.KONNERUD.NO for siste nytt

Fotballgruppa
Fotballglade jenter

En rapport fra småguttemiljøet

Tekst: Thomas Lindland

Tekst: Stein Roger Mundal

En lang fotballsesong går mot slutten.
Jentene våre har blitt et fotballår eldre og
mange erfaringer rikere på banen. I løpet
av året har gjengen deltatt både i Norway
og Sandar cup der vi markerte oss med
kvartfinale i Sandarcup og åttendedelsfinale i
Norway cup.

Her kommer en liten rapport om hva som rører seg hos
gutter 14 gjengen. Vi er 25 gutter som spiller fordelt på to
lag. Ett 11er lag som spiller om kretsens pokal nå i høst,
og et 9er lag. Det fører til at vi får gitt alle et godt tilbud
etter interesse, holdninger og ferdigheter. Vi trener tre
ganger i uka pluss kamp. Alle trener til samme sted og tid,
men vi differensierer ofte gruppa underveis i treningene.
Målet er å utvikle oss som spillere og lag, da kommer også
resultatene.

Konneruds Jenter 15-miljø består pr nå av 26 Spillere.
I løpet av sesongen har noen spillere gitt seg for å
satse på andre idretter. Allikevel mønstrer vi to lag i
høstserien. Det er et sjuerlag og et elleverlag.
Før sesongen satte vi oss som mål at vi skal spille
fotball langs bakken, jobbe for et godt samhold i laget,
ha det moro sammen, og gjennom dette utvikle oss
videre som fotballspillere. Gjengen er treningsvillig og
det blir gøy å sette seg ned etter sesongen å evaluere
om vi har nådd målene vi satte oss.
Vi ønsker alle Konnerudlag lykke til i innspurten av
høstsesongen.
Bilde: Småguttelaget på Konnerud er en fin kameratgjeng som trener sammen
flere ganger i uka.

Bilde: Jentelaget på Konnerud har hatt en fin sesong med blant annet
Norwaycupdeltagelse.
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Sesongens høydepunkt så langt har vært Dana Cup.
Vi reiste 17 spillere, femti stykker til sammen med
søsken, foreldre og besteforeldre. Vi hadde en ukes
opphold i Blokhus som var topp sosialt, og leverte også
gode prestasjoner på banen. Vi vant gruppa, inkludert
en seier over Breidablikk fra Island. Belønningen for
gruppeseieren var å møte Footgeneration fra Portugal i
32-dels finalen. Vi åpnet sterkt med tverrliggertreff og
store sjanser. Teknisk sterke og hardtspillende portugisere
kom mere med i kampen etter hvert. I løpet av de første
to minuttene av annen omgang scoret de to mål. Vi jaget
redusering men de kontret inn 3-0. Vi tapte kampen men
vant definitivt publikumskampen. Med ekstra tilskuere
fra både gutte-og juniorlag var det trøkk på linja!! Dana
Cup med flotte baner, bra arrangement og mye utenlandsk
motstand kan anbefales.

Juniormiljøet sesongen 2015
Tekst: Emil Oliver Andersen
Kick-off for høstsesongen ble avholdt for alle gutta med
pizza etterfulgt av Godsetkamp. Det er en flott gjeng
ungdommer å trene, de ser ut til å trives godt sammen
både på og utenfor fotballbanen.

Bilde: Lettbeint gjeng i oppvarming.

Sammen med Børre Nålby har jeg ansvaret
for juniorgruppen i Konnerud Fotball denne
sesongen. Før sesongen startet satte vi som mål
at vi ønsket å skape et miljø hvor det er gøy å
komme på trening og skape et miljø hvor det
var plass til alle. Det skulle være rom for de
som spiller fotball fordi det er gøy og for de
som ønsker å utvikle seg som fotballspillere!
Vi har to lag påmeldt i seriespill. Ett lag i 1. divisjon på
vårparten med mål om å kvalifisere seg til kretsens pokal
og ett lag i 2. divisjon. Med rundt 20 mann på treninger
gjennom hele året har vi kjørt uttak til kamper basert på
treningsoppmøte og bidrag inn i gruppa. Vi har ligget
på to treninger i uka, med solid oppmøte, selv på de litt
mindre hyggelige løpeøktene som vi har hatt noen av.
Samarbeidet med A-lag har fungert veldig godt og vi
har sendt noen opp for å hospitere i tillegg til at de som
holder junioralder og som er i A-lagsgruppa har hatt
sin kamparena i 1. divisjon junior. De har bidratt inn i
miljøet og på banen. Vi har også hatt med guttespillere
på kamp som har bidratt på kamp.

Bilde: Cupkamper er spennende!

Sommerens store mål for mange av gutta, var Dana
Cup hvor vi stilte med to lag selv med en noe tynn
tropp. Turen var for mange et sosialt høydepunkt hvor
Junior 1 fikk bråstopp i 8-delsfinalen mot Eidsvoll etter
å ha vunnet straffesparkkonkurranse mot Djerv 1919 i
16-delsfinalen i B-sluttspillet.
Etter to kamper inn i høstsesongen henger Junior 1
med helt i toppen i kampen om Kretsens pokal etter to
kamper, og Junior 2 leder sin 2. divisjons avdeling etter
like mange kamper.
Med flere spillere som kommer tilbake til fotballen
etter litt pause er juniormiljøet i utvikling, og klarer
vi fortsette den gode trenden vi har hatt så er det bare
å glede seg til kampene utover høsten, så skal vi bite
godt fra oss med begge lag. Alle må fortsette å bidra
inn i gruppa så det fremdeles er like gøy å møte opp på
trening!

Bilde: Konnerudrød gjeng på plass på cup!

Sammen om noe!

Sammen om noe!
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Forvandlinga
Tekst: Daniel Winnan Kolbjørnsen
På ett år har en liten spillergruppe vokst til å bli noe
stort. Mer enn et fotballag, og mer enn et lag som bare
trener og spiller kamper sammen. Et miljø skapt av oss,
der alle er bidragsytere.
Trivselsministere, botsjefer, matansvarlig før og etter økt,
humørspredere, alle bidrar på sin måte. Et samhold og
en tilhørighet som kanskje ikke har vært tilstede på lenge.
Evnen til å interessere og få med seg folk på noe en
selv brenner for, er en evne av det spesielle slaget. Et
langsiktig mål om å skape noe, om å være ”sammen om
noe”, har vært nøkkelen til ”forvandlinga”.
Tillit og tro til det som skal gjøres. Et opplegg det er
lett å forholde seg til. Treukersperioder, med konkrete
mål, for å bli bedre på akkurat det, i den perioden.
Oppgaveorientering, kompisevaluering, tilbakemeldinger,
er alle ting som har løftet Konnerud A-lag til en ny
høyde. Ikke bare laget, men hver enkelt spiller har blitt
mer bevisst, mer oppgaveorientert og tilstede. Konkrete
ting satt i system, til en felles forståelse. Tilveksten i
gruppa har vært enorm, med nærmere 50 spillere innom
seniorgruppa siden januar, har det ikke vært noen tvil
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om at interessen har vært stor. Mye av dette kan skyldes
det gode opplegget og han som sitter ved roret.
Konnerud A-lag har gjennomført teamtreninger, der de
ulike lagdelene går hver for seg og trener på spesifikke
øvelser/situasjoner relatert til treukersperioden. På
denne måten har vi i hvert ledd klart å fokusere på våre
oppgaver, for så å sette det sammen i fellesskap.
Takhøyden for å være seg sjæl, et inkluderende og
åpent miljø der vi er kamerater, har blitt skapt. Vi er så
mye mer enn et fotballag, vi er en kameratgjeng. Det
er det flotteste med Konnerud A-lags forvandling. Vi
har gått fra å være en ”gjeng”, med liten ”g”, til å bli en
Kameratgjeng med stor ”K”.
En hyllest til det Lage har fått til, frem til nå. En hyllest
til kameratgjengen, som gjennomfører og ønsker å bli
bedre. Dette skal vi sammen bygge videre på!
Sammen om noe, om kameratskap!
Bilde: Espen ”Blekkspruten” Bjørnson hat tatt store steg i Konnerudmålet
denne sesongen. I garderoben er og blir han uvurderlig.

Sammen
om noe!

Sammen om noe!
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Hel ved
Tekst: Lage Sofienlund
A-lagskaptein Espen Berge jobber som
brannmann. Han har en stor lidenskap for
jakting. Han bor i Lier. Han er 26 år. I år har
Espen brukt store deler av ferien sin for å få tid
til å spille fotball.
Jaktinga har mer eller mindre utgått. Espen kjører til
Konnerud for å spille fotball med gutta. Ikke fordi han
må. Han veit han kan be om fri. Han veit han vil få det.
Det er bare det at Espen har sagt at han er med på noe.
Da spiller det liten rolle at det er 4.divisjon. Han har sagt
at miljøet kan regne med han. Sagt ja til å være kaptein.
Til å gå foran. Og det gjør han. Hver uke.
I disse spillerutviklingsdager er fokuset på ferdighetsutvikling, differensiering og enkeltspilleren i fokus heite
emner på agendaen. Det snakkes om talenter. Det
snakkes om utvikling. Coachbarhet. Det snakkes om
matching. Hva gjør dette med oss? Hva gjør dette med
dere unge fotballspillere som er på vei oppover? Hva gjør
dette med dere håpefulle foreldre?
Blir vi egoister? Blir vi sjølsentrerte? Mister vi gangsynet?
I dag bygde fotballgruppa tribune på stadion.
Dugnadsoppmøtet var som vanlig elendig. Folk har ikke
tid. Tar seg ikke tid. Prioriterer det ikke. Det er fair.
Men hvor ender idretten opp om 30 år hvis holdningen
alle har er at man kan betale seg vekk fra ansvar, mens
poden spillerutvikler seg egoistisk inn i profftilværelsen?
Hvilke verdier overfører vi til unge spillere i dagens spillerutvikling? Lojaliteten? Ansvarsfølelsen? Klubbfølelsen?
Eierskapet til egen utvikling? Man kan med rette frykte
at dette er mangelvare. At hel ved er mangelvare.
A-lagskaptein Espen Berge tilpasser jobbturnusen sin til
fotballtreningene. Han velger vekk lidenskapen jakt for
å komme på fotballtrening. Ikke fordi han vil bli fotballproff. Det toget har gått. Men fordi han har respekt for å
være en del av noe. Respekt for å ha sagt ja til noe.
I dag møtte Espen opp på tribunedugnad på stadion.
Der var han fra klokka 1000 til 1700 og bygde framtidas
tribune i Konnerudgryta. På en lørdag. Da han egentlig
kunne tatt seg velfortjent fri.

24

Sammen om noe!

Lojalitet. Ansvarsfølelse. Klubbfølelse. Eierskap. Espen
Berge! Hele Konnerud Fotballs kaptein. Som burde vært
pensum i spillerutviklingsbøker.
Bør vi i norsk spillerutvikling ha større fokus på at det
dyrkes fram et solid verdigrunnlag og gode holdninger i
de unge håpefulle? Vil ikke det sikre en bedre menneskelig påvirkning og utvikling på de unge? Kanskje vil det
til og med øke sjansen for at en av de unge vil bli fotballproff? Selv om det egentlig ikke er snøballsjanse i helvete
for at det skjer!
For, med regne ord for penga: Du kan drite i at poden
din blir fotballproff. Det er det 0,04% av alle som spiller fotball som blir. Kanskje er det da ikke så verst om
Konnerud IL i framtida kan slå seg på brystet å si: Vi har
fått fram enda en Espen Berge! For det er de menneskene
norsk idrett trenger. Takk, Espen.

Bilde: Daniel Kolbjørnsen har vært Konneruds beste spiller i
september. Daniel spiller med stor ro og ballsikkerhet.

Bilde: Gutta

Bilde: Niklas Wilkinson har vært stabilt god hele sesongen og
er en utvilsom nøkkelspiller i Konnerudlaget (1).

Bilde: Erik Weel Aarnes og Henrik Kløvstad Aas gjøgler før kampstart. På
hver sin back er de svært delaktige i at b-laget i skrivende stund kjemper
om opprykk.

Bilde: Lars Holmen

Bilde: Simen Borge har gjennomført en solid sesong i den
røde drakta. Spesielt i oppspillsfasen har Simen tatt steg dette
året.

Bilde: Konnerud Fotball

Bilde: Lars Hermansen er et friskt pust på kanten. Og så er
han jo veldig kjekk.

Bilde: På sine gode dager er Petter Dale
et angrep aleine.

Bilde: Simen Nordahl-Olsen

Sammen om noe!
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Håndballgruppa
Glede, fellesskap
og inkludering

Vi kan arrangere cup!

Tekst: Frode Hagen og Geir Oustorp

Tekst: Morten Hovland Sand

Dette er den foreløpige historien om gutter 2004 i
håndballballgruppa. Vi er til sammen ca. 16 gutter med
smått og stort som har holdt sammen i 3 år. Forrige
sesong ble avsluttet med vår første overnattingscup.
Vi dro til Fredrikstad cup, og her hadde vi det topp i
pinsen. Vi hadde meldt på to lag, og alle spillerne fikk
utfolde seg både på og utenfor banen. På banen ble
resultatene bra og guttene fikk føle på å møte lag som
vi ikke hadde spilt mot før, samt at guttene utenfor
banen fikk være sammen uten påvirkning av andre
voksne og særlig søsken en hel helg.
Fokuset vårt fra første økt har vært mestring og glede.
I bunnen ligger det hele tiden at vi skal bli litt bedre
i håndball på økten, samt at alle skal være snille og
gode med hverandre. På hver trening holder vi på med
basisen og den individuelle teknikken slik at guttene
skal lykkes i kamp og at samhandlingen skal være god.
Om vi vinner eller taper betyr lite, men det som betyr
desto mer er om guttene lykkes med det vi har trent på.
På den måten får vi glede, inkludering og fellesskap.

Siste helgen i august ble det igjen arrangert DNB
Drammen Håndball Cup. 86 lag deltok i i år,
og ca. 100 spillere overnattet på Svensedammen
ungdomsskole. I strålende solskinn var det yrende
liv fra fredag ettermiddag til sent søndag kveld.
Cuparrangement er et av de viktigste tiltakene vi kan
gjøre som kan generer inntekter til klubben.
For å klare å gjennomføre en slik cup er det et
stort forarbeid, samt ufattelig mange timers dugnad
som skal utføres i løpet av helgen. Vi er veldig
takknemlige for at vi i år igjen har sett en fantastisk
dugnadsinnsats fra medlemmer i håndballen. Alle
møtte opp og gjennomførte alt fra kjøkkentjeneste,
til søppelplukking, sekretariat, grilling, pizzasteking,
rigging, osv. Årets cup er den mest strømlinjeformede
vi har hatt, og det står det respekt av!

Alle guttene føler at de er inkludert, fordi alle er viktige
når vi spiller og at vi er avhengig at alle gjør det vi
har trent på og blitt enige om. Det at alle guttene har
tilegnet seg en god basis og grunnteknikk gjør sitt til at
nivået på det vi gjør blir bedre og bedre for hver økt.
Frode og jeg er helt klare på at dersom alle guttene
fortsetter med håndball i noen år til så kommer vi til
å ha et godt lag i gutter 2004, som både er gode på
banen og som har glede, felleskap og inkludering som
innlærte verdier.
Med hilsen
Frode Hagen og Geir Oustorp

Tilskuerne har virkelig vist seg fra en aktiv side. Det var
trommer, blåseinstrumenter, bjeller og heiarop som
virkelig satte preg på stemningen i hallen.
Dommere var på plass der de skulle når de skulle, og
avviklingen av kampene holdt skjema hele tiden. Takk
til alle som bidro. Mange av våre egne unge dommere
var veldig aktive og satte sitt tydelige preg. Så bra å se
unge dommere som tør å sette grenser for overivrige
trenere.
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Sportslig gikk det veldig bra for mange Konnerud
lag, her representert ved Jenter 00, som tok sin tredje
vinnerpokal på rad i egen cup.
På lørdagen ble det også gjennomført utdeling av
Konnerud Idrettslags Hederstegn. Foran mange
Konnerudspillere og trener ble Egil Burud tildelt
Hederstegnet fra Konnerud IL. Begrunnelsen er Egil
sine 6 sesonger som leder av håndballgruppa, sine 34 år
som aktiv dommer for Konnerud IL, samt en evig vilje
til å stille opp som veileder for våre yngre dommere,
gjennomføring av sekretariatskurs, og oppfølging
av dommere under cuper. Egil er en ekte ildsjel i
Konnerud Håndball. Tusen takk for at du stiller opp
Egil!
Takk til Bjørn-Egil Johne for jobben som cup fotograf.
Morten H. Sand
Leder, Konnerud Håndball.

Sammen om noe!
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Livet i bandygruppa
Tekst: Øivind Bergstrand
Nå kommer den kalde fine tida...
Bandy gruppa er allerede godt i gang med sesongforberedelsene og vi trener i alle helger fremover på is i
Kongsberghallen. Sesongen sparker i gang med klubbtur til Trollhättan 16.-18.oktober. I fjor var vi 110 utøvere og foreldre på tur, i år skal vi bli fler. Påmelding
skjer på www.deltager.no og Frode Lund Nielsen er
turleder.
A laget vårt går på sin andre sesong i 1.divisjon. Det
ser bedre ut enn på lenge. Flere nye spillere går rett inn
på laget, de yngste har blitt 1 år eldre og de gamle 1 år
yngre. Det er med andre ord en god miks på laget. Ny
trener for sesongen er Rune Stærkeby.
Juniorlaget overrasket stort i sin første sesong i fjor, rett
til kvartfinale i NM hvor de røk ut mot NM vinnerne
fra Drammen. I år ser laget bedre ut og de trener nå
med A-laget for å holde en rød tråd i både spillestil og
trening. Mange av spillerne vil få sin A-lags debut i år.
Guttelaget og småguttelaget har fått 2 tipp topp trenere i Peter Moberg og Filip A.Johnsen. Peter har hatt
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ansvaret for A-laget og tar nå tak i talentene på guttelaget, mens Filip kommer tilbake fra bandygymnas i
Vänersborg for å lære småguttspillerne bandy. Så langt
ser ting meget bra ut. Spillere vil kunne hospitere oppover etter utvikling og ønske, og det forventes at vi får se
16 åringer debutere på A-laget denne sesongen.
Nedover i rekken gror det ekstremt godt og vi har hele
10 bandylag påmeldt i kretsseriene for 7’er lag, det
sammen med ovennevnte og Old Boys lag setter rekord
med 15 lag påmeldt i alle serier.
Vi har også planer om å trekke i gang jentebandy denne
vinteren, men vi må som alltid ha engasjerte foreldre.
Den nye kunstisbanen blir åpnet høsten 2016 og da vil
det åpne seg en ny treningsverden for alle som er vant
til å kjøre til byen for å trene.
Om du vil ha info. om hva som skjer i bandygruppa
som søker du opp Konnerud Bandy på FB og trykker
liker, alternativt leser du om oss på www.konnerud.no.
La det bli is!

Konnerud
Trafikkskole i
Stubberudveien,
et lite steinkast
fra Kiwi.

Sammen om noe!
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Drammens

RÅESTE

Konnerud IL til topps i Drammens Råeste!
Tidlig i september blei motbakkeløpet Drammens Råeste arrangert
i Drammen. Løypa er 2,9 kilometer lang og strekker seg fra
Stasjonskameratenes hus på Austad og opp til Haukåstoppen.
Flere Konnerudløpere markerte seg positivt. Audun Heimdal var
raskeste Konnerudløper på tida 14:23, med klubbkamerat Jørgen
Baklid like bak. Spesielt imponerende var det også med den 16 år
gamle fotballspilleren Anders Aulie som løp opp bakken på sterke
14:45.
Konnerud IL hadde totalt sett det raskeste laget opp bakken og vant
med det hele lagkonkurransen.
Foto: Drammens Tidende - Lars Petter Engesmo
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Bilde: Jørgen Baklid løper raskt i o-løypa. Han var også
veldig rask opp motbakkene i Drammens Råeste.

Bilde: På vegne av Konnerud IL tar Sindre Lysaker
Norbom i mot pokalen for sammenlagtseieren i Drammens
Råeste.

Bilde: Audun Heimdal var raskeste Konnerudløper opp til
Haukåstoppen.

Bilde: Herman Valset henta fram dyret opp bakkene i
Drammens Råeste.

Bilde: A-lagsspiller for Konnerud i fotball og eliteseriespiller
i bandy, Simen Nordahl-Olsen stilte sporty opp i
motbakkeløp.

Bilde: Audun Heimdal

Sammen om noe!

31

Se WWW.KONNERUD.NO for siste nytt

Portrettet
- Håkon Grøttland
Tekst: Lage Sofienlund
Sola henger over Marienlyst stadion og U21landslaget gjør seg klare til hjemmekamp
mot England. Inne i foredragslokalet summer
stemmene. Fagsjefen for norsk spillerutvikling
har nettopp presentert innholdet i den nye
landslagsskolen.

Idrettshøyskolen. Hovedtreneren forsvant og Oslo Øst
blei til Manglerud Star. Da jeg trente Manglerud Star i
2.divisjon var jeg bare 25 år gammel.

Landslagsskolen er fotballforbundets systematisering av
by, sone, krets, regions og landslagstiltak. Det handler
om hva som skal vektlegges i utvelgelse av spillere og i
gjennomføring av aktivitet. Det handler om å skape en
helhetlig påvirkning av unge og lovende fotballspillere.
Om å få 19 fylker til å dra i samme retning. Det
handler om å gi norsk fotball et konkurransefortrinn.
Mannen som leder hele denne prosessen er fra
Konnerud. Han bor på Jordbrekkskogen. Han heter
Håkon Grøttland.

- I Drammen blei det tøft. Vi fikk slite i 2.divisjon og
rykka rett ned. Vi var rett og slett ikke gode nok. Etter
tida i Drammen endte jeg som kretsansvarlig i Buskerud
fotballkrets. Fra 2010-2014 jobba jeg med fantastisk
spennende årganger i Buskerud. På samme tid var jo både
Strømsgodset og Mjøndalen i stor utvikling som klubber.
Det skjedde veldig mye spennende i Buskerudfotballen som
jeg er glad for at jeg fikk være en del av, forteller Håkon,
som på tross av sin unge alder altså allerede har erfaring
fra klubbhverdagen i toppfotballen, kretshverdagen
i en sterk fotballkrets og på forbundsnivå både som
aldersbestemt landslagstrener og som leder innenfor
nasjonal spillerutvikling. Hva er det som har gjort at
han har fått til så mye?

”Gjør man gode jobber,
vil det komme nye
muligheter.”
Håkon Grøttland er 34 år. Nesten 20 år har det gått
siden han spilte sin siste kamp i Konneruddrakta.
I løpet av disse 20 årene har Håkon markert seg
i fotballens verden. Først som lovende keeper på
NTG, deretter som en av landets mest lovende unge
trenere, og nå som fagsjef for spillerutvikling i Norges
fotballforbund. Det slår meg at mannen som sitter
ved siden av meg på den lille tribunen på utsiden av
Marienlyst stadion er imponerende. Det oser trygghet.
Han veit hva han vil. Tar tak. Får til noe.
- Da jeg blei skada i håndleddet som 18-åring måtte
jeg innse at fotballkarrieren var ferdig. Da starta jeg
på trenerveien. Man kan si det var hell i uhell. Ved å
starte så tidlig i trenerrollen har jeg fått være med på
mye i relativt ung alder. Det begynte som keepertrener i
Oslo Øst mens jeg tok mastergrad i læring og ledelse på
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Jeg noterer på blokka mi. 25 år gammel. Hovedtrener.
2.divisjon. Det er sterkt. I 2007 blei Håkon kåra til
årets unge trener i Norge. Etter tida i Manglerud Star
gikk veien videre til Drammen FK.

Bilde: Håkon Grøttland er fagsjef for spillerutvikling i Norges fotballforbund.
Han utforder Konnerud IL på å bruke mer ressurser på trenerutvikling.
Boblebilde

- I dette gamet veit man aldri hvor man ender. Nettopp
det at jeg aldri har vært helt bestemt på hvor jeg skal,
men vært åpen for de mulighetene som har dukka opp på
veien, det tror jeg er en del av grunnen til at jeg er der jeg

Sammen om noe!
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er i dag. Jeg har alltid hatt fokuset mitt på å være dønn
tilstede for å gjøre en best mulig jobb der jeg er. Gjør
man gode jobber, vil det komme nye muligheter. Det er
tilfeldigheter i det vi driver med, så det handler om å
være åpen underveis, fortsetter han og det slår meg hvor
bevisst han er på det han driver med. En framtidig
ressursperson for Konnerud IL, bosatt på Konnerud,
med barn i idrettslaget. Hva tenker han egentlig om
statusen i Konnerud IL?

der man ønsker å være best på å være flest. Jeg skriver
så blekket spruter. Det er gøy å høre hvor mye han
har fått med seg om det som skjer i moderklubben.
Dette selv om det har gått nesten 20 år siden sist han
trakk på seg den røde drakta. Det er kult å høre at han
mener vi beveger oss i riktig retning som klubb, men
når fagsjefen for norsk spillerutvikling sitter ved siden
av meg, er det spennende å høre hva han mener om
mulighetene for å bli god på Konnerud:

”Jeg vil gjerne utfordre
Konnerud IL på å
bruke mer ressurser på
trenerutvikling, for
eksempel gjennom å
ansette en trenerutvikler.
Vi ser tydelig at det står
likhetstegn mellom gode
trenere og gode utøvere.”

- Det er helt opplagt at du kan bli god på Konnerud.
Jeg vil råde alle til å bli værende i nærmiljøet sitt så
lenge som mulig. Jeg har aldri merka at de beste mister
utvikling av å spille mot folk som er dårligere enn seg sjøl.
På Konnerud har man alle muligheter til å få til gode
hospiteringsordninger der man veksler på å møte bedre,
like god og dårligere motstand. Det er også viktig å få fram
at de beste uansett ikke blir best gjennom det som skjer på
fellestreningene. Fellestreningene bør være stedet der det
utvikles en lidenskap og eierskap til egen utvikling som gjør
at man går ut og gjennomfører masse trening på egenhånd.
Gjennom landslagsskolen tilbyr også Buskerud fotballkrets
mange gode tiltak til 13-16 åringer som fungerer som
strålende supplement til det som skjer i klubbhverdagen.
Kombinasjonen av disse tiltakene, aktivitet i egen lokale
klubb og masse egentrening bør være mer enn nok til å
skape stor utvikling i denne alderen, konkluderer Håkon
før han avslutter med å adressere ei utfordring til
Konnerud IL:

Bilde: Her er Håkon sammen med landslagstrener Høgmo.

- Jeg er imponert over KIL. Anleggssituasjonen er flott
og det er et yrende liv hver eneste kveld. Jeg opplever det
som om det er i ferd med å bli sterkere klubbfølelse i
idrettslaget enn det har vært tidligere. Min følelse er at det
er større stolthet knytta til det å være en del av Konnerud
IL nå enn før. Det er jo veldig positivt! Han tar ei pause
mens han ser utover den sommergrønne kunstisbanen
på Marienlyst. – Jeg mener en klubb som Konnerud IL
må ha som sitt store mål å gi flest mulig barn gode her og
nå-opplevelser. Det er ikke alltid bare bra å fokusere på
det som skal skje flere år fram i tid. I nuet kan det virke
litt stusselig. Jeg er glad for at fokuset på elitetenking i
breddeklubben KIL er i ferd med å dreie over på et fokus
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- Jeg vil gjerne utfordre Konnerud IL på å bruke mer
ressurser på trenerutvikling, for eksempel gjennom å ansette
en trenerutvikler. Vi ser tydelig at det står likhetstegn
mellom gode trenere og gode utøvere, mellom gode trenere
og god aktivitet. Hvis KIL kunne satt trenerutviklinga
i egen klubb i system, da er jeg sikker på kvaliteten på
aktiviteten ville fått et stort løft, poengterer han, før jeg
avslutter med å spørre han om han anser seg selv som
ferdig som trener og i framtida heller vil være å se i
ulike lederroller innenfor fotballen?
- Jeg føler at jeg utvikler meg som trener gjennom den
rollen jeg har nå. Jeg kommer helt sikkert til å bli å se på
treningsfeltet i framtida. Lederrollen i fotballforbundet
er jo egentlig veldig lik trenerrollen. Jeg føler jeg gjør de
samme tinga som før. Du må ha et budskap og så må du
få med deg folk på det du ønsker. Det handler om å være
klar og tydelig.
Og nettopp ordene klar og tydelig, det er det i hvert
fall ingen tvil om at må med i en beskrivelse av den
rådyktige og fremadstormende Konnerudgutten Håkon
Grøttland.

Hva kjennetegner
en fotballspiller med
potensial?
”Vi ser etter fotballspillere med eierskap til
egen utvikling” Håkon Grøttland
Det vil si:
Trener mye
En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor
etter spillere som har trent og trener mye. Spillere som
øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter
fellestreninga osv.
Tilstedeværelse
Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse
i den enkelte økta. Vi leter etter spillere som lever seg
inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i
kampen».
Tester egne grenser
Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det
man ikke klarte i går. Vi leter etter, og ønsker å legge til
rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere
som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller, som tar
det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er
bedre, osv.
Nysgjerrige og reflekterte
Vi leter etter spillere som er sine egne trenere. Spillere
som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og
hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?».
Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til
råd fra trenere og medspillere.

Sammen om noe!
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier
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KIWI Konnerud
Mandag-lørdag

7-23

Søndag

10-21

