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Tekst: Christian Normann Johansen
Konnerud Idrettslag sine grupper
aktiviserer nesten 2500 barn hver
eneste uke og vi har nesten 3000
medlemmer. Vi har trenere og foreldre
som aktiviserer store grupper med
barn hver eneste dag, igjennom
hele året. Gjennom hele vinteren
preppes skiløyper og isbaner vannes,
og de samme områdene brukes til
beachanlegg og fotballbaner om
sommeren.

Og alle barn og unge kan bli medlemmer for
bare 190 kroner i året. I løpet av et år er det
altså snakk om henholdsvis 74 øre og 52 øre
om dagen. Konnerud IL tilbyr også familiemedlemskap, to voksene og to barn, koster
bare 500 kroner. Med det bitte-lille beløpet
kan barn, unge og voksene på Konnerud få et
enda bedre tilbud, takket være deg!

Dette er laget til bruk for alle gjennom hele året.
Det er utrolig mye aktivitet som skapes gjennom de engasjerte og frivillige i Konnerud IL.
Vi er en stor organisasjon som gjør veldig mye
for et stort lokalsamfunn, og vi er stolte av å
være en del av Konnerud. En bydel på toppen av Drammen, helt unikt fra alt annet i
denne verden. Her på denne toppen bor det
om lag 10-11 tusen mennesker, og Konnerud
IL har en drøm om at alle på Konnerud skal
ha mange gode grunner til å være medlem av
Konnerud IL, uansett alder.
Visste du at for bare 270 kroner i året kan du bli
medlem av ditt lokale idrettslag, Konnerud IL?

Jeg skal være ærlig, per dags dato er det kanskje
ingen store fordeler for deg å være medlem av
Konnerud IL, men det kommer veldig mange
andre til gode. For hvert medlem mellom 6-19
år, som er registrert i idrettslaget, vil idrettslaget motta støttemidler som fordeles tilbake til
idretten og kommer alle sammen til gode. En
liten del av potten blir også fordelt på totalt
antall medlemmer, så det er absolutt en fordel
for Konnerud om flere voksne blir medlem
av idrettslaget. Det gjør også Konnerud til et
enda mer samlende lokalsamfunn, og det gir
Konnerud IL muligheten til å gjøre enda mer
for at Konnerud skal bli Norges mest aktive
bydel. For i fremtiden ønsker vi å kunne tilby
aktivitet til alle på Konnerud, så kom gjerne
med forslag på hva du ønsker av tilbud.
Ønsker du å bli medlem av Konnerud IL?
Klikk deg inn på www.minidrett.nif.no eller
send en e-post til medlem@konnerud.no!
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Sammen om noe,
om hele Konnerud!

Sammen om noe!

Styreleder har ordet
Tekst: Geirr Kihle
En fantastisk vintersesong har kommet til veis
ende, selv om snøen fortsatt daler ned den
10. mai. Dette må sies å være smått sjeldent.
Nesten like sjeldent som sesongen 2016/2017
som har vært stappfull av imponerende
prestasjoner. Vi har hatt flust av utøvere og
lag som har gått av med utallige seiere, vi har
rykka opp til Eliteserien, vi har hatt utøvere
som har representert Norge på diverse landslag
og vi har deltatt på verdensmesterskap.
Men viktigst av alt, vi har opplevd utallige
timer med idrettsglede i og rundt Konnerud
Idrettspark. Vi er utrolig stolte av våre utøvere
og vi er veldig heldige som har så mange flotte
mennesker i vårt idrettslag. Det er utrolig
morsomt å følge utviklingen som skjer i våre
grupper hvor det jobbes så godt, år etter år.
KIL er et stort idrettslag og vi er godt synlig med diverse
Konnerudbunader, og bra er det. Konnerud Idrettslag
ønsker å være et Levende idrettslag. Derfor er det viktig
at vi synes godt i terrenget og viser hvor stolte vi er av
idrettslaget vårt og prestasjonene våre. Men vi ønsker
også å være et Inkluderende idrettslag. Et ydmykt idrettslag, der gleden av å utvikle seg gjennom idrettslig aktivitet er det vi skal være aller stoltest av.

skal stå i fokus og da er det viktig å huske at idrett er
leik. Det er en grunn til at det heter de Olympiske Leker.
Idrett er leik! Vi ønsker å fremstå som et raust idrettslag.
Et idrettslag som smiler til hverandre, et idrettslag som
løfter opp hverandre, et idrettslag som roser hverandre, et
idrettslag der «hverandre» ikke bare handler om de i rødt,
men hele reinbuen.
Når andre begynner å se på oss som «cocky» og høye på
pæra, fordi noen opptrer egoistisk og utenfor verdiene
til klubben. Da har vi to valg; vi kan enten sitte på den
høye hesten vår og si at de tar feil og fôre hesten så mye
vi kan, eller så kan vi ta steget ned og spørre oss sjæl; er
det sånn vi vil ha det? Selvfølgelig er det ikke det, så da
har vi jo egentlig bare ett valg. Det er vår oppgave å være
gode rollemodeller for barna og ungdommen som kommer i kontakt med idrettslaget vårt. Det er vårt ansvar å
gjøre Konnerud Idrettslag til et inkluderende idrettslag
som det oser idrettsglede og mestringsfokus av.
Dette er vårt idrettslag. Det er vi som former betydningen av rødfargen når vi er ute og representerer Konnerud
IL. For hver gang man tar på seg Konnerudbunaden
representerer man de 3000 medlemmene og de 11.000
som bor på Konnerud, som har KIL som klubben i sitt
hjerte.

Sammen om noe, om et
raust og ydmykt idrettslag!

Når ting går på skinner og pokalene kommer
«rekanes på ei fjøl» er det viktig å beholde bakkekontakten. Det er da det er viktig å huske på klubben
og Norges Idrettsforbund sin visjon om «Idrettsglede
for alle». Idrettsglede for alle betyr ikke bare for «våre»
barn, men også for våre «motstandere», de vi konkurrerer
sammen med.
Vi vil derfor oppfordre utøverne, trenerne, støtteapparatene og foreldrene i idrettslaget vårt til å være ydmyke
og inkluderende. I Konnerud IL er det idrettsgleden som

Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?

Vaffel’n!
Vaffel’n!
Stikk
innom Vaffel’n på

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

Lokalderby!
Mandag 12. juni tar 3050 den
tunge turen opp i høylandet,
forbi Hagatjern og ned i
Konnerudgryta, for å utfordre
Konnerud Fotball sitt stolte A-lag
til duell. Kampen har avspark
kl. 20:00 og vaffelpressa og
kaffekokerne er klare for en tett
og spennende batalje. Møter du
ikke opp, heier du på MIF…

Kristine Stavås Skistad
Gratulerer til Konnerud Ski sin Kristine Stavås Skistad,
som skal representere Norge på juniorlandslaget til
neste års sesong! Ungjenta er blant de yngste på Jr.
landslaget og sikter mot gull i Jr. VM til neste år. Vi
gleder oss til å følge utviklinga, og heier på deg!

Treningspark
I løp av våren blir det satt opp treningspark utenfor
Konnerudhallen. Her kan alle komme for å trene styrke i
treningsapparatene, med sin egen kropp som den tøffeste
motstanderen. Treningsparken er levert av Lek og Trivsel,
som holder til på Konnerud.

Husk å sende grasrotandelen til Konnerud IL
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping
å gi fem prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Dette koster
deg ingenting og påvirker ikke tippinga de, annet enn at du får litt bedre tippekarma. Vi oppfordrer alle til å sende grasrotandelen sin til Konnerud IL.
Send SMS «Grasrotandelen 971307277» til 2020!
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NM i Rundbane
Siste helgen i juni arrangerer Konnerud
Sykkel NM i rundbane. Norges beste
rundbane syklister kommer på besøk og
utøverne skal boltre seg på sykkel løypa
i Konnerudmarka, med målgang på
Konnerudstadion.

Idrett for funksjonshemmede
Fra høsten av vil Konnerud IL starte opp ei
allidrettsgruppe for barn med nedsatte funksjonsevner. Ønsker du mer informasjon om tilbudet?
Kontakt Christian på christian@konnerud.no.

Følg oss på Facebook

Følg oss på

Nordisk Mester!
Jørgen Anmarkrud kjørte strekt og ble Nordisk
Mester 14. mai! Løypa var tøff og teknisk, noe
som passet Jørgen bra! Jørgen er veldig fornøyd
og drar med seg hjem ledertrøya i den Nordiske
cupen. Nå ser vi frem mot NM på Konnerud.

Ny Bandytrener på plass!
Dag Erik Amundsen er ny hovedtrener for
Konneruds Eliteserielag. Konnerud Bandy er svært
glade for å kunne melde at Dag Erik "Bukken"
Amundsen er ansatt som Hovedtrener for vårt
Eliteserielag. Dag Erik bor i Solbergelva, er 42 år,
samboer m/2 barn. Han har spilt på SSK i flere
sesonger og er seriemester. Han har vært hovedtrener
for Norges U19 landslag i 1 år og har trent Solberg i
Eliteserien i 5 år, hvorav 2 år som hovedtrener, med
2 seriegull og 1 NM gull som resultat. Sammen om
noe, om å ønske Dag Erik velkommen til Konnerud.

Konnerud IL har en levende Facebook side
med hyppige oppdateringer om de seneste
«happeningene» i idrettslaget. Søk opp
Konnerud IL og gi oss tommelen opp!

Sammen om noe!
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KIL FEST 2017
Tekst: Christian Normann Johansen
Fredag 31. mars arrangerte Konnerud
Idrettslag andre utgave av KIL FEST, med
storslagen 90 års feiring. Hallen var rigga til
fest, langbordene var dekket, ordføreren var
på plass og 350 feststemte KIL-supportere var
klare for å feire Klubben i vårt hjerte. Det var
duket for KIL FEST 2017 og Konnerud IL sin
90 årsfeiring.
Konnerudhallens dører åpnet kl. 18:00, og kveldens
festligheter startet som hør og bør med KIWI’s pølsefest. Her ble det gratis pølser og brus til alle, både store
og små så ut til å storkose seg. Tusen takk til KIWI
Konnerud for gratis pølser til alle sammen!

Bjørn Jonassen og Reidar Thorrud for tildeling av
Æresmedlemskap i Konnerud IL.
Det ble også arrangert uoffisielt Klubbmesterskap i
Quiz, dette ble gjennomført gjennom Kahoot! Og hele
164 deltagere var med på quizen, som omhandlet Konnerud
Idrettslag sin 90 år lange historie. Her var det quiz-master Geir
«Goggen» Amundsen som stakk
av med seieren. Gratulerer til
Geir, som klubbmester i Quiz!
Etter en morsom og spennende
quiz, ble det delt ut enda flere
priser, før Idrettsgallaen ble
avsluttet med en utrolig deilig
Baker Klausens kakefest! Tusen
takk til Bakermester Klausen for
fantastisk bursdagskake, den var

Kl. 18:30 startet KIL Festens Idrettsgalla fra scenen,
med historie-time fra Geir Kihle, Leder i Konnerud
Idrettslag, og gratulasjonstale fra Ordfører Tore Opdal
Hansen. Etter dette gikk det slag i slag med utdeling av priser, frem til Dansegruppa Amaze, ga oss
et realt danse-show av skyhøy klasse. Det var virkelig en imponerende oppvisning. Etter dette ble flere
flotte ungdommer hedret og de litt eldre ble hedret
med Hedersbevisninger. En stor gratulasjon går til
6
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like appetittlig for øya, som den var for smakssansene.
Når alle pølsene og kakene hadde blitt spist opp, og
alle prisene og all den velfortjente hederen hadde blitt
delt ut, ja da var det klart for ordentlig fest. DJ LEO,
Leonard Taraku, fra 9. klasse på Svenser’n, fyrte opp
trendy musikk over høyttalerne, mens diskolysa gikk
berserk, og kidsa dansa på gulvet. For de voksne hadde
Klubbhuset blitt pynta og sto åpent for en fortjent
voksen-fest.
Gratulerer til alle vinnere og alle nominerte for et fantastisk 2016, og tusen takk til alle som ble med på KIL
FEST 2017 og Konnerud IL sin 90 års feiring. En stor
takk til KIWI Konnerud for fantastisk levering av pølser og lomper i verdensklasse. Tusen hjertelig takk også
til alle som var med å gjøre denne kvelden mulig, og til
de ildsjelene som var igjen og ryddet og rigget ned etter
festen.

Vi ses på KIL FEST 2018!

Årets Vinnere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årets Trener - Filip A. Johnsen - Bandy
Årets Ildsjel - Kjell Petter Småge - Ski
Årets Ildsjel - Tom Sune Johansen - Bandy
Årets Ildsjel - Mathias Lindblom - Håndball
Årets Ildsjel - Ove Ragnar Teigen – Fotball
Årets Ildsjel - Jarle Finnestrand - Fotball
Årets Ildsjel - Arve Rönnskär - Sykkel
Årets Ildsjel - Tove Heimdal - Orientering
Årets Lagmiljø – Senior-Miljøet i Fotball
Årets Utøver i Ski - Kristine Skistad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årets Utøver i Bandy – Smågutt 2016
Årets Utøver i Håndball – Maiken Eriksen
Årets Utøver i Fotball - Tobias Stenerud
Årets Utøver i Sykkel - Jørgen Anmarkrud
Årets Utøver i Orientering - Audun Heimdal
Årets Utøver 2016 - Audun Heimdal - Orientering
Årets Forbilde – Amanda Skyttersæter Saugerud - Orientering
Årets Forbilde – Nora Kaalstad - Håndball
Årets Heiagjeng – Ekornberget – Håndball

Sammen om noe!
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To nye æresmedlemmer

Æresmedlem er Konnerud IL’s høyeste utmerkelse og fra
1927 og frem til 90 årsfesten var det utnevnt 15 æresmedlemmer hvorav 5 fortsatt er i live. Æresmedlemskap henger
høyt og blir ikke utnevnt i tide og utide som det heter.
På 90 årsfesten hadde Hederstegnkomiteen og Hovedstyret
funnet det riktig å utnevne to nye æresmedlemmer. Det var
Bjørn Jonassen og Reidar Thorrud. Begge har rundt 60 års
deltakelse og vedvarende innsats i KIL og utnevnelsen var
så absolutt fortjent.

Bjørn Jonassen

Bjørn har hatt ulike og mange verv i
laget siden 1976. Det vil ta for lang
tid å ramse opp alle vervene, men
han har satt gode spor etter seg i både
fotball, friidrett, ski, KIL Senior og
hovedlaget, både som dugnadsperson
og styrerepresentant. Bjørn har representert Konnerud IL ved en rekke
anledninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt (worldcup). Bjørn mottok hederstegnet i 1998 og gullmerket i
2003 for sin innsats. Det er en stor glede å utnevne Bjørn
til æresmedlem av Konnerud Idrettslag.

Reidar Thorrud

En skal lete lenge etter en person med
mer allsidig virksomhet i Konnerud
IL enn Reidar. Med over 60 års medlemskap (Medlem første gangen som
10-åring) har han hatt en rekke trener
og tillitsmannsverv i laget. Reidar
har hatt trenerroller og lederroller i
3 ulike sportsgrener, fotball, ski og
skøyter. Samt administrative roller i hovedstyret, valgkomiteen, Hederstegnkomiteen Kil Senior og for å ikke glemme
Worldcupen. Hans positive holdning til alle utfordringene
kombinert med hans evner som «handyman» har reddet
mang en kinkig situasjon. Reidar mottok hederstegnet i
1997 og gullmerket i 2009 for sin innsats. Vi skal alle vite
at han ikke har hvilt på laurbærene. I worldcupen har han
deltatt i rundt 10 år som dugnadsleder for KIL Senior og
da vi hadde arrangementet på Konnerud var han primus
motor i flere store prosjekter med gjerdebygging, brooppsetting med mer. Det er en stor glede å utnevne Reidar til
æresmedlem i Konnerud Idrettslag.

Gullmerket

Det ble også delt ut et gullmerke under KIL Festen.
Gullmerket er den nest høyeste utmerkelsen i KIL, og ble
i år delt ut til Pål Eskerud. Pål var 1 av 3 sentrale personer
som skaffet World Cup skisprint til Drammen i 2003.
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Hedersbevisninger
Innsatsmerket
Rune Likværn
Hege Mortensen
Tove Heimdal
Vegard Kildebo
Atle Holberg Frei
Espen Falla
Frode Løkke

Hederstegnet
Isa Heggedal
John Laukli
Tom Hayden
Anita Burud

Frode Simensen
Marcus Persson
Mathias Lindblom
Morten Hovland Sand
Roar Kopperud
Pål Pedersen
Kjetil Olsen

Ole Martin Anmarkrud
Fred Løwe
Vibeke Hald-Langen

Gullmerket
Pål Eskerud

Æresmedlem
Bjørn Jonassen

Reidar Thorrud

Årstall og navn på tidligere utnevnte
æresmedlemmer i KIL.
1967 Axel M. Amundsen
1967 Rolf Pettersvold
1977 Olaf Nilsen
1982 Harald Wisting
1984 Oskar Mortensen
1998 Karl Kubar
2000 Willy Hallerud
2002 Bjørn Dokka

2002 Hans Olsen
2004 Arne Kristoffersen
2004 Arne Kristensen
2004 Geirr Kihle
2007 Terje Sommerstad
2010 Ole Kr. Mortensen
2012 Per Runar Thoresen

Han var rennleder de først avgjørende årene, som skaffet
rennet ry som «verdens beste skisprint». Etter å ha ledet
skisprinten som rennleder var han ved flere arrangementer
vært støttespiller til nye rennledere. Pål er en person som
har satt betydelig «fotavtrykk» i idrettslaget og hans vinnende vesen og ryddighet har virkelig satt Konnerud IL på
skikartet.

Sammen om noe, om å hylle
ildsjelene!

Historietimen
– Konnerud Idrettslag sa Nei til Quisling
Tekst: Per Runar Thoresen
Krigstiden 1940-45 var en mørk plett i norsk idrettshistorie
og da det i slutten av 1940 ble vedtatt en nyordning av
idretten etter ordre fra den tyske Reichskommisar, tok
Konnerud Idrettslag avstand fra nyordningen.
Da Vestfold Idrettskrets (den gang var Skoger Kommune
en del av Vestfold) i mai 1941 spurte om KIL gikk inn
for «nyordningen» i norsk idrett, fikk de klar beskjed fra et
enstemmig medlemsmøte.
Vi går ikke inn for «nyordningen»
Protokollen var undertegnet av 27 medlemmer. 7. mars
kom det endelige brudd. Det var innkalt til ekstraordinær
generalforsamling og hele 56 medlemmer møtte frem.
Vedtaket fra medlemsmøtet ble enstemmig stadfestet, og
melding om at Konnerud IL var oppløst ble sendt Norges
Idrettsforbund.
30. juni samme år ankom et brev fra «Departementet for
arbeidstjeneste og idrett» om at laget var oppløst. Det ble
ikke slutt på idretten på Konnerud idet man på en rekke
områder drev med illegal virksomhet, men det kan vi fortelle mer om en annen gang.

Foran fra V: Kasserer Sverre Nilsen, formann A.M.Amundsen, sekretær Olaf Rustand.
Bak fra V: Skioppmann Trygve Nilsen, Fotballoppmann Arthur Kristensen,
Viseformann Rolf Pettersvold, Styremedlem Ole Karl Eskerud, Friidrettsoppman Einar
Torgersen.

Bildet viser et festpyntet styre i 1942 og vi antar bildet må
være tatt i forbindelse med at laget denne våren fylte 15 år.

Ser du bestefar eller oldefar på bildet?
Bildet er fra 1952 og viser A-laget som spilte i daværende 4-divisjon. Bildet er tatt på Strømms bane i Svelvik
og Konnerud vant hele 7-1.
Noen få av de yngste er født på begynnelsen av 1930
åra, men de fleste er langt eldre og gått bort. Så langt
redaksjonen kjenner til er det bare et par av disse gutta
som fortsatt lever.
Fotballdraktene har vel kanskje ikke forandret seg så
mye, men det er morsomt å se den velkledde oppmann
Einar Løvaas (far til Gunnar Løvaas) med slips og hatt.
Han var slett ingen «jålebukk» men antrekket var kanskje tilpasset datidens kotyme. Til vanlig kjørte han
lastebil med grossistvarer i tilpasset arbeidsantrekk.
Stående fra V: Fotballoppmann Einar Løvaas, Rolf Nilsen, Rolf Larsen (bosatte
seg senere i Canada), Einar Larsen, Øivind Rustand, Gunnar Løvaas, Bjarne
Henriksen (senere Mjøndalen IF)
Sittende fra V: Erik Kristiansen, Arvid Ruud, Rolf Bråthen, Oddvar Mortensen,
og Thorolf Larsen.

Sammen om noe!
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Festfotball i gryta
Tekst: Lars-Gunnar Huseby Martinsen
Medio Mars: Duggrimet tviholder seg til
toppen av gress tuppene, og sola reflekteres
i litt småmorkne forteltsvinduer en tidlig
marsdag, på Lagunen Camping i Strømstad.
Innehaver av denne indrefileten i Västra
Götalands län aner fred og ingen fare ved
ankomsten til 20 sultne, grovbygde og våryre
Konnerudbeboere «från Nårje» - Norgubbar
som vi også refereres til på feil side av
riksgrensen.
Konnerud Fotball A-lag skal på treningsleir for å finpusse både sommerkropp- og sesongstart 2017. Gutta
innlosjeres som kveg i tradisjonelle, svenske campinghytter av relativt brukbar kvalitet. Finisharbeidet i hyttene ser bra ut, dog har ikke eierne av Lagunen budsjettert med nye baderoms fasiliteter i nærmeste fremtid.
80-talls vinylbelegg på badegulv i svenske farger med
gusjebrune dusjforheng innbyr ikke direkte til lange,
filosofiske toalettbesøk. Her er det mer; «inn og få jobben gjort» som gjelder. Ellers
utnyttes de 14 kvadratmeterne
i grunnflate til det ytterste med
senge- og sofadeling som best
minner om intimkonsert med
«The Weather Girls» hvor hitlåta
«Its raining men» treffer bedre
som beskrivelse av situasjonen
enn treffprosenten til Bjørndalen
i glanstida. Apropos glans blir det
relativ tett inspeksjon av hverandres glans på slike turer. Det
ække til å unngå, og det gir en
egen dimensjon i teambuildingen.
Vår nyutdannede eiendomsbaron
Thomas «Ayia Napa» Myhre
verdsetter Lagunen Camping
til ca 25 mill SEK. Far, og driver av KIL`s samarbeidspartner
Panelbygg AS, Stig Karl Myhre,

10
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er i markedet for et sommersted, og vi skal ikke se bort
ifra at Lagunen Camping blir fast reisepunkt for treningsleir dersom denne perlen havner i eiendomsporteføljen til "The Myhre`s». Spennende avsporing.
Etter karboloading lørdag morgen står dagens første
økt på menyen. Ærverdige IFK Strømstad Stadion
er til vår fulle disposisjon, og alt ligger til rette for en
solid morraøkt på den knallharde, ankeldestruerende
betongmatta. Fasit etter økta er at det er fryktelig mye
å jobbe med, spesielt i toppetasjen. Vi ser ut som en
gjeng struts på metadon med klappskøyter på beina i en
såpeglatt, svensk badebalje med oval bunn. MAO; ikkje
braaaa.
Vi gjennomfører en solid evaluering rundt lunsjbuffeen på Lagunen, og samtlige ønsker å vise coach
Eidhammer at dette var en fokusglipp av de sjeldne.
Svar på tiltale kommer, og internkampen lørdag ettermiddag preges av en vanvittig intensitet fra begge lag
hvor vi opplever bilder av det vi ønsker å oppnå i store
deler av matchen.

Miljøet og talentene:

Hvorfor skal du møte opp i gryta og støtte denne gjengen med struts på metadon? Stå der og fryse tidlig om
våren kl. 20.30 mot et lavtliggende Svelvik som utelukkende slår langt i bakrom mot en overvurdert Martin
Dammen? Bruke din egen fritid på en relativt lite
givende måte for deg sjæl akkurat der og da? Du kan jo
heller ligge på sofaen og trøkke fredagstacoen med halvdårlig hjemmesnekra guacamole ned i halsløpet så det
tyter ut av både rasstapp og schnaas, mens du halvsover

til gullrekka med de samme gamle, utvaska vitsene til
Thomas og Harald?! Mye mer behagelig det?
Jeg kan ikke gi deg fasiten og jeg er heller ikke noe
bedre sjæl, men jeg skal prøve å male et bilde av hvordan seniormiljøet virker og hva som vokser frem under
oss. Undertegnede har også tidlig meldt at 2017-utgaven av KIL A-lag blir svært publikumsvennlig å følge!
På varme sommerdager er det mellom 60 og 70
aktive i seniormiljøet på Konnerud gjennom A, B og
C-laget. 85% av denne gjengen skjønner selv at de ikke
kommer til å bekle seg i hverken en Tippeliga- eller
Obosligadrakt. De er enten for gamle, for utrente,
for dårlige, for skadede og / eller for umotiverte. 10%
vil veldig gjerne, men skjønner ikke hva som må legges i potten for å lykkes. Men - de synes det er GØY
med fotball. De synes det er gøy å møte kameraten på
matta og engasjere seg i fysisk, kroppslig aktivitet. De
møter opp for hverandre, og gjør sitt beste for å skape
et inkluderende miljø. De møter opp fordi de synes det
er gøy å se en 10-15 år yngre speller beføle kula på en
måte de selv aldri har vært i nærheten av å beherske. De
sliter vel egentlig med å beføle egen bedre halvdel på
hjemmebane på en mer sensuell måte enn det Dahlby
og Stenerud til tider viser med kula. Og det er dette
som er essensen. De siste 5 prosentene. Selve granatkula

www.voice.as

Nå sitter du der som leser og lengter etter en våt beskrivelse av de sene nattetimer i fornøyelsesbyen Strømstad
lørdag natt. Du grubler, og har flere ubesvarte spørsmål. Hvem dro på russetreff i bar overkropp? Hvilket
talent lå limt til vinylen søndag morgen med tidenes
hangover? Hvem testa om overskapa på kjøkkenet
i campinghyttene faktisk var solid skrudd sammen?
Hvem prøvde å kjøpe Lagunen Camping på sin far`s
vegne? Hvem strippa i matsalen? Var han dansk? Hvem
stjal både bankkort og førerkort av en uskyldig svensk
pike? Hvem gjemte blodsukkermåler`n til en svensk
diabetiker med anfall?
Undertegnede må dessverre skuffe deg kjære leser spørsmålene egner seg best ubesvart i dette fora.

ET BILLIG OG SUNT ALTERNATIV!

VARME OG SUNNE MIDDAGER, KLARE TIL HENTING

Last ned appEn i dag!
930 01 333

post@middagshuset.no

middagshuset.no
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i granateplet. Selve smørøyet i grøten. Selve sentralfilosofien
til undertegnede. Vi har talenter! Og faktisk ganske mange
av dem! OG miljøet kan vi skape sjæl. Da dukker det alltid
opp noen spørsmål, hvert fall i mitt udefinerbare hode.
Hvordan holde disse talentene lengst mulig i Konnerud?
Når slippe de til riktig tid? Hvordan sørge for utvikling slik
at de en dag kan kle seg i en Tippeliga- eller Obosligadrakt
hvis det er det de vil? Igjen har jeg ikke fasiten, og det er
ikke sikkert jeg stiller de riktige spørsmålene heller.
Det jeg dog tror jeg veit, er at en spiller som trives og har
det gøy på trening, som opplever både utfordringer og
mestring på daglig basis, vil fortsette å utvikle seg. Og en
slik arena må vi sammen være med å skape. Både oss i miljøet, og alle andre rundt miljøet. Konnerudbeboerne. Du
som leser dette.

Publikumsvennlig fotball:

Hva synes publikum er gøy? Jo, mål. A-laget`s kamper
hittil i sesongen har uten sidestykke vært definert av mål.
På sesongens 4 første kamper er det laget 30 mål! Dette er
inkludert det knepne NM tapet for Kongsberg på overtid
i gryta. Det gir et målsnitt på 7,5 mål per kamp. Uten at
jeg har sjekket fakta vil jeg påstå at dette er blant Norges
høyeste målsnitt uansett nivå i divisjonssystemet. Tar vi
med B-laget er det blitt laget 15 mål på 2 kamper. Samme
målsnitt som på A-laget, 7,5. Begge seniorlagene leverer
altså 7,5 mål i snitt per kamp. Undertegnede har så langt
i sesongen fått bekreftet sin påstand om at 2017-utgaven
av KIL A-lag blir svært publikumsvennlige å følge. I tillegg leverer B-laget. At de fleste av disse målene scores av
motstanderlagene får være sideinformasjon vi ikke vektleg-

ger i særlig stor grad her. Poenget er at det ikke er mange
seniorlag i Norge som kan GARANTERE målshow, og
det til den nette sum av en svett Konnerudvaffel og en syretemmet kaffe i regi av formann Fred Løwe og hans bedre
halvdel kjent som «formannsfru».
Så hvorfor skal du møte opp i gryta og støtte denne gjengen med struts på metadon? Jo, fordi det er din forbanna
plikt som Konnerudbeboer! Det er punkt 1 - ferdig snakka. Det burde egentlig holde.
Nr. 2, så er du like ansvarlig som alle andre for å skape et
bærekraftig, utviklende fotballmiljø på Konnerud.
Nr. 3 er talentene. Hjertebarna. Sjelen i klubben. For at
de skal bli, og ikke minst bli lenge nok til å både lykkes
selv og sammen med laget. Slik at vi kanskje kan heve det
sportslige nivået noen hakk til og dermed sørge for at neste
generasjons talenter får en enda bedre arena å utvikles på
(bærekraftighet, for de som må ha det inn med teskje), så
er vi avhengig av engasjement fra alle rundt. Det finnes
EN bedre følelse enn å oppleve mestring, og levere gode
prestasjoner. Det er å oppleve mestring og levere prestasjoner som vitnes av et publikum. Vitnes av et publikum som
består av viktige personer i et hvert talents liv. Trener`n,
mor og far, naboen, bestekompisen og ikke minst kjæresten. Ja, enhver som vil lykkes må ønske det selv mer enn
noen andre - men å bli sett og få anerkjennelse er en av
de største motivasjonsfaktorene ethvert talent kan oppleve
uansett nivå. Det kan flytte fjell.
Nr 4 - målgaranti.
Nr 5 - nærværet av den velkjente «fuglekassa» til assistent
Rams. Formanssønn Fredrik Løwe med et utagerende
behov for å markere seg. Dødsbacken Lars Holmen som er
lettere å fyre enn en knussktørr bomullsåker i Etiopia, dynket i selvantennende etanol. Eidhammer`s 4-4-2 formasjon
i praksis. Medvirkende Fjelltoft og Bruun-Olsen. Morten
«Louis Vuitton» Moum. Og ikke minst legende Jørgen
Nygård (no closer introduction needed). Her skulle selvsagt
flere enkeltindivid vært nevnt, men av så mange stjerner er
det disse som får skinne denne gang.

Disse 5 enkle punktene gir «festfotball i gryta».
Engasjer deg. Møt opp.

Sammen om noe, om
festfotball i gryta!
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Ny sesong innledet med spennende
sportsforum
Tekst: Andreas Fjelltoft
En ny spennende sesong står for tur. Endelig blir gresset,
også det kunstige, grønt igjen og yrende liv inntar banene
på Konnerud. Mye positivt har skjedd de seneste årene i
Konnerud IL og Konnerud Fotball, og vi håper å legge til
rette for at denne utviklingen kan fortsette. For at det skal
skje er vi avhengig av det gode engasjementet spillere, trenere, lagledere og foreldre bidrar med til sine respektive lag,
men også til klubben.
Derfor var det svært hyggelig at nesten 50 personer, fra 13
år og oppover, møtte opp på årets første sportsforum som
gikk av stabelen tirsdag 28. mars på klubbhuset. Leder i
Konnerud Fotball, Fred Løwe, orienterte først litt om blant
annet den økonomiske tilstanden for fotballgruppa, flott
nytt aktivitetsbygg mellom kunstgressbanene og behovet for
nye styremedlemmer.
Deretter orienterte sportslig utvalg i fotballgruppa, ved
sportslig leder Stian Ramsfjell og treneransvarlig Andreas
Fjelltoft, kort om den nye sportsplanen som ble lansert i fjor
og andre tiltak som ble satt i gang i løpet av fjoråret. De ga
også et kort innblikk i hvordan den nye trenerhåndboken
blir bygget opp og andre tiltak som skal iverksettes i løpet
av året. Blant disse er fotballnerden som er tenkt arrangert
to ganger i løpet av våren, som vil bli et litt annerledes spillerutviklingstiltak. Konseptet er under utvikling, og vil bli
presentert på Konnerud Fotball sine Facebook sider, i løp av

våren. Sportslig utvalg fremmet også noen tanker om hvilke
utfordringer og muligheter de ser for å fortsette den videre
utviklingen i Konnerud Fotball.
Den siste drøye timen var satt av til kveldens gjest, leder for
landslagsskolen i Norges fotballforbund, Håkon Grøttland.
En særlig langreist gjest var det ikke, da Håkon bor bare
noen minutter unna klubbhuset og er trener i klubben, men
man trenger som kjent ikke gå over bekken etter vann. Det
er et privilegium å ha en sånn ressurs knyttet til klubben, og
en vi må sørge for å benytte oss av. Håkon holdt et veldig
interessant innlegg om spillerutvikling, og poengterte at det
på ingen måte er noen motsetning mellom flest mulig og
best mulig. Tvert imot så er gode økter, der det stilles tydelige krav og med fotballglede i sentrum, noe som gir utvikling
for absolutt alle. Han viste også frem noen gode eksempler,
og viste hvordan vi i Norge må bli bedre foran begge mål.
Med stort engasjement fra både Håkon og tilhørerne i salen,
ble det en veldig spennende og interessant og sesjon.
Vi håper på flere av disse kvelden og at vi sammen kan
bygge videre på det gode fundamentet som ligger der.
Ønsker alle en riktig god sesong fylt med utvikling og fotballglede! Sees på løkka!
Sportslig utvalg – Konnerud Fotball

Sammen om noe!
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Konnerud J14 vant uoffisielt NM:
– Nå sikter vi mot nordisk mesterskap
Tekst: Anders Olsbu

ÅRETS PW-VINNERE FRA KONNERUD: Øverst f.v. Mattias Lindblom (trener), Tuva Rustestuen Hajum, Thea Medrud Johansen, Maria Røsberg, Dina Herlo,
Julie Løken, Mali S. Olsbu, Maja Hægstad Christensen, Espen Amundsen (hovedtrener). Nede f.v. Marte L. Husemoen, Hanne Vike Varnes, Ronja E. Humblen,
Dana B. Gudmundsdottir, Lisa Ask og Sofie Celius.

I Larvik i påsken vant Konnerud J14 prestisjefylte
Peter Wessel Cup etter å ha feid Trauma av
banen i finalen. Kun fire ganger tidligere har et
Konnerud-lag vunnet PW-Cup.
– Dette er helt fantastisk. Det er en stor bragd av jentene
å gå til topps i denne turneringen som samler alle de beste
lagene og som regnes som uoffisielt norgesmesterskap. Det
er bare å gratulere jentene med en fantastisk innsats gjennom hele turneringen. Utrolig moro for spillerne, foreldrene
og oss trenere, smiler hovedtrener Espen Amundsen, som
selv er Larviksgutt og har vært i semi-finalen flere ganger
med Fram, men har aldri vært finalen før nå.

– Visste vi hadde en fair sjanse

Allerede på foreldremøte i fjor høst ymtet han frempå om at
det hadde vært utrolig gøy å ta hjem den store PW-pokalen.
14
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– Jeg hadde litt tro og visste at vi
hadde en fair sjanse til å klare det.
Spesielt med tanke på at vi har
hatt en fantastisk matching på
våre supertorsdager, hvor vi
har invitert de beste lagene
i Region Øst til treningskamper. Dette har vært
lag som har hevdet seg
i PW-Cup tidligere,
og stort sett har vi
slått dem alle. Så jeg
tenkte at det kanskje
kunne gå. Men det er
mange kamper og mange
gode lag. Det er en veldig tøff
turnering å gå til topps i, mener
Amundsen.

BEVISET: Seiersmedalje fra
Peter Wessel-cupen.

Overkjørte motstanderne

I alle kampene både i gruppespillet og sluttspillet kjørte
Konnerud-jentene ut i et knallhardt tempo og nærmest
overkjørte motstanderne direkte.
– Jeg og Mattias (Lindblom, trener og keepertrener) brukte
veldig mye tid under turneringen på å analysere motstanderne og visste hvordan vi skulle legge opp taktikken, noe
jentene fulgte til punkt og prikke. Vi fikk som regel et klart
overtak med en gang, jentene slapp å stresse og vi kunne

Jeg er forferdelig stolt av dette laget som har klart dette. Du
må huske på at vi stilte med to lag her nede. Det andre laget
røk dessverre litt tidlig ut, men disse jentene her har gått
hele veien. All ære til alle spillerne som har kjempet tappert.

– Er det noen av spillerne du vil fremheve?

– Det er lett å trekke frem Sofie Celius, hun er veldig god,
men det er også andre spillere på laget som scorer. Det er
det som er så fint med dette laget, vi er ikke avhengig av

SPENTE OG KONSENTRERTE: Konnerud- og Trauma-jentene er klar for finaledyst.

rullere mye på laget. Alle leverte en meget god innsats, og de
jobbet sammen som et lag, sier en stolt trener.

– Når begynte du for alvor å få troen på PW-seier?

– Det var når vi slo ut Lillestrøm i 1/8-finalen. Det virket til
å være et godt lag, men vi ledet vel 7-0 der? Fjorårsfinalisten
Tune, som ventet i kvartfinalen, har vi slått i en treningskamp. Dem følte jeg vi hadde kontroll på. Og veien videre
så ganske grei ut, syntes han.

Finalen – en ren formalitet.

– Jentene klarte å mobilisere alt de hadde. Vi fikk nok betalt
for god rullering på spillerne. Vi hadde litt mer saft igjen
likevel. Når jentene lukter gull, girer de opp et hakk ekstra.
Og det var vel nesten litt kontrollert i finalen i dag. Det var
moro å se på, sa Amundsen til handballtv.com etter finaleseieren og legger til:
– Vi kan dytte utpå hvem som helst, og de leverer uansett.

en spiller. Det er alltid flere som melder seg på. Jeg vil også
berømme keeperparet. De tar matchviktige redninger, flere
av dem skudd som egentlig skal gå i mål. De er med på å
trygge forsvaret. Dana Gudmundsdottir har et utrolig vinnerinstinkt og er vanvittig flink til å pushe på og få med seg
jentene.

To på All Star Team

Både Sofie Celius og Lisa Ask ble tatt ut på turneringens All
Star Team. Celius ble også kåret til finalens mest verdifulle
spiller. Her er juryens begrunnelse:
– Skyter knallhardt, scorer ofte, er tøff i forsvar og en lagspiller man kan stole på.

– Er dere Norges beste 14-årslag nå?

– Vi var i alle fall det for to uker siden, gliser Amundsen.
– Nå sikter vi mot nordisk mesterskap i Gøteborg i romjulen. Dit bør vi vel bli invitert nå, undrer han.
Sammen om noe!
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Kommer til å spille for Norge

Handballtv.com-kommentator Bjørn Erik Hansen, tidligere
daglig leder i Larvik HK, som kommenterte finalen, sa følgende etter nasjonalsangen ble spilt før kampen:
– En formell ramme på kampen med nasjonalsang, alltid
hyggelig. Og for en del av disse spillerne kan de like godt
vende seg til det, for de kommer til å spille på representasjonslag for Norge fremover. Det er jeg helt overbevist om.
For dette er spillere av høy klasse. De er J14 i dag, men om
et par-tre år er de 17-18 år og vil bekle ulike eliteserielag.

Revansjesugen

Men det suksessfylte Konnerud-laget som har vunnet både
1. og 2. divisjon, samt Drammen håndballcup, denne
sesongen, skal spille en kamp til før sesongslutt.
– Ja, finalen i sluttspillet gjenstår før Regions-mesteren skal
kåres. Vi er allerede klare etter å ha slått ut Runar i semifinalen og møter vinneren av Reistad og Gjerpen. Jeg håper
det blir Gjerpen som vi dessverre tapte for etter ekstraomganger i Region Sør Cup-finalen, uten at vi kunne stille
med fullt mannskap. Jentene som spilte gjorde en heroisk
innsats, men vi er alle veldig revansjesugne og vil vise hvem
som er best, sier Amundsen som selv har spilt et par år på
Konnerud, i tillegg til Fram og Halsen.

Skumle planer

Jentene får imidlertid ikke hvile for lenge på laurbærene.
Allerede i begynnelsen av juli skal de delta i Partille Cup i
Gøteborg, verdens største håndball-turnering. Den spilles
utendørs på kuntsgress.
– Målet er å vise seg virkelig frem der. Jeg har lyst til å
komme dit med skumle planer. Men det er en sosial cup
som skal gi gode opplevelser for alle. Men det er ikke noen
tvil om at jeg ønsker å nå langt i den turneringen, sier
Amundsen som vært trener i hele 19 år, men som aldri har
trent et bedre lag.
– Dette er den beste årgangen jeg noen gang har trent. Den
gjengen på 31 jenter som vi har i dag er helt fantastiske. De
er treningsvillige og hadde et meget godt grunnlag og gode
basisferdigheter før jeg overtok dem denne sesongen. Vi har
god bredde, de har det morsomt, har venninner, men trener
for å vinne. Men ingenting kommer gratis.

– Hva skal dere jobbe med for å bli enda bedre?

– Vi kan bli bedre på alle faser av spillet. Jentene er fortsatt
bare 14-15 år og har mye å gå på. Vi kan få mer muskler i
forhold til forsvarsspillet, spille mer varierende i angrep, og
vi skulle gjerne fått til et par gode langskyttere.

Kan spille med flagget på brystet

– Dette laget er en uslepen diamant som Konnerud IL må
forvalte på best mulig måte. Selv om nåløyet er utrolig lite,
tror jeg faktisk at noen av dem kan komme til å spille med
16
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Veien til PW-triumfen:
Konnerud – Skiptvedt
Ull/Kisa - Konnerud
Trauma - Konnerud
Konnerud - Nærbø
Konnerud - Lillestrøm
Konnerud - Tune
Nesjar - Konnerud
Trauma - Konnerud

13 - 10
6 - 18
11 - 13
14 - 5
10 - 6
13 - 10
6 - 11
12 - 17

Gruppespill
Gruppespill
Gruppespill
1/16-finale
1/8-finale
Kvartfinale
Semifinale
Finale

Finaleomtale fra PW Cups hjemmeside:
HØYT NIVÅ

Årets utgave av Peter Wessel Cup for 14-15-åringer er
uten tvil en av turneringens beste når man ser på det
sportslige innholdet. Det var meget høyt nivå på lagene,
noe som aller best ble vist frem i finalene palmesøndag
kveld i Boligmappa Arena Larvik.
J14-finalen ble spilt mellom Konnerud og Trauma. En
kamp som egentlig aldri ble helt spennende resultatmessig, ettersom Konnerud raskt opparbeidet seg en 4-måls
ledelse, som de aldri gav fra seg. Drammenslaget vant til
slutt 17-12, takket være en solid første omgang.
Vi er imponert over hvor store og sterke spillerne er i
denne aldersklassen. Det bar tydelig preg at dette var jenter som har lagt ned mye arbeid i forhold til fysisk og ikke
minst teknisk trening. Vi følte at Konnerud hadde fordel
av en mer jevn og større bredde i stallen kontra Trauma.
Vi la tidlig merke til et stortalent på Konnerud med navn
Sofie Celius. En klassespiller av rang, som helt sikkert
kommer til å ha en stor fremtid som håndballspiller.
Celius ble også kåret til finalens mest verdifulle spiller.
Foruten at begge lag hadde gode målvakter, synes vi at
Helene Andersen var Traumas beste i finalen. Karin Steen
hadde gode og harde skudd fra høyreback posisjon fra
Aust-Agder-laget. Lisa Ask spilte også en god finale for
Konnerud.
flagget på brystet, om ting gjøres riktig og om lysten, innstillingen og treningsiveren er til stede.

– Hvordan blir de neste sesongene for 02-jentene?
– Det er ikke helt spikret ennå, men mitt forslag til neste
sesong 17/18 er at vi skal matche dem enda tøffere ved å
melde opp ett lag i A-serien for J16 og ett lag i A-serien for
J15. Sesongen 18/19 er Bring-serien - den nasjonale serien
for J16 - et naturlig satsningsområde, sier Amundsen som
gleder seg til fortsettelsen.

Eliteserien – her kommer vi!
Tekst: Øivind Bergstrand
Bare smak på dette: Kommende sesong
kommer Stabæk, Solberg og Drammen
til kunstisen på Konnerud for å spille
eliteseriekamper.
Etter å ha spilt kvalifisering til eliteserien de siste 2 sesonger
skulle det altså lykkes på tredje forsøk, og denne gangen
gikk det dirkete opp uten kvalifisering.
Laget som er en god blanding av rutine og ungdom hadde
en treg start på sesongen, og oppunder julefeiringen var
det lite som tydet på opprykk. Men fra 18.desember og ut
sesongen tapt ikke laget en eneste gang, og imponerte både
omgivelser og hverandre med storspill kombinert med bandyglede.
I den siste kampen, hvor uavgjort eller seier ville gi direkteopprykk, leverte gutta årsbeste. På hjemmebane med
oppimot 200 tilskuere og flott atmosfære, ble byrival
Strømsgodset feid av banen med festbandy og 13-3 seier.
Dermed var 43 års vandring i lavere divisjoner over for
bandygruppa. Dette var også startskuddet for kommende
sesong. Det er svært mange bandyinteresserte, som virkelig
ønsker å legge forholdene til rette for mange år i toppen av

KAMPER
12.11.2016
19.11.2016
22.11.2016
29.11.2016
17.12.2016
03.01.2017
07.01.2017
10.01.2017
15.01.2017
17.01.2017
24.01.2017
31.01.2017
07.02.2017
14.02.2017

Konnerud
Skeid
Konnerud
Røa
Konnerud
Konnerud
Snarøya
Stabæk 2
Strømsgodset
Konnerud
Ready 2
Konnerud
Øvrevoll Hosle
Konnerud

Snarøya
7-2
Konnerud
3-1
Stabæk 2
4-7
Konnerud
4-5
Øvrevoll Hosle 5-8
Skeid
3-2
Konnerud
2-7
Konnerud
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norsk bandy, enten det er på sponsorsiden, arrangementsiden eller som tillitsvalgt. Det blåser en bandyvind over høydedragene på Konnerud nå!

Hva så med kommende sesong i Eliteserien?

Det blir tøft, ingen tvil om det. De fleste diskuterer om
det er mulig å unngå nedrykk, men for A-laget er ikke det
målet. Målet er å fortsette å spille god bandy og ha det gøy
sammen. Det er nemlig
ingen forskjell på en 10
åring og en A-lagsspiller
på det området! Det
jobbes aktivt med å
både forsterke laget,
men også å skape et
godt arrangement og
forutsetninger for å
gjøre vårt opphold i
eliten permanent.

Sammen om noe!
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Kjelkemoro på glattisen
– Konnerud IL et lag for alle
Tekst og foto: Jan Arne Dammen
Det ble en strålende dag på den nye kunstisbanen til Konnerud IL søndag 12. februar. I
november i fjor jublet bandyfolket da den nye
kunstisbanen ble åpnet og jubelen fortsatte i dag.
Rullestol og gangbesvær er ingen hindring i denne
idretten. Store og små hadde det kjempegøy da de fikk
prøve seg med kjelkebandy og ispigging.

Verdenspremière

«I kjælka stiller alle likt» var mottoet denne dagen da det
var «verdens première» på Kjelkebandy.
Med seg på laget i dag var kjelkehockeylandslaget sin
kaptein, Loyd Remi P. Solberg og tidligere kjelkehockeyspiller Kjell Vidar Røyne. Gutta hjalp til med gode råd
og tips og de storkoste seg blant debutantene.
– Vi synes det er prisverdig at noen arrangerer slike dager
og da stiller vi opp, sa Kjell Vidar som la til at det viktigste er at alle får en positiv opplevelse fra første stund.
Konnerud Idrettslag ønsker å være et inkluderende
idrettslag og arrangementet var for både funksjonsfriske

og funksjonshemmede. Sportslig leder i Konnerud IL
Christian Normann Johansen forteller at han synes
tilbudet til funksjonshemmede i Drammensområdet
kunne vært mye bedre og derfor har idrettslaget ønsket
å gjøre noe med det.
– Vi ønsker å være et idrettslag for alle, et idrettslag
som skal formidle Idrettsforbundet sin visjon om
idrettsglede for alle! Vi ønsker derfor å skape et aktivitetstilbud og ei aktivitetsgruppe for folk med nedsatte
funksjonsevner i Drammensregionen, og vi håper
at denne dagen skal være startskuddet for dette, sa
Christian Normann Johansen.
Primus motor Christian og Konnerud Idrettslag fikk
mye ros etter denne dagen fra foreldre og besteforeldre.
Og ikke minst fra iskrigerne selv: Dette var grenseløst
moro!
Kjelkene var utlånt fra Oslo Kjelkehockeyklubb og
firmaet Bardum.
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Bakgrunnsbilde: 30 stolper er klare for besøk i løpet av
sommeren, samtlige tilgjengelig for rullestol

Tid for «bynært friluftsliv»
Tekst: Trond Cato Martinsen

F.v. Trond Cato Martinsen, Reidar Stenseng, Ingun Jahren Horvli,
Emma Grethe Haare, Henning Gaarder og Erik Saugerud.
Marius L. Ackenhausen ikke tilstede da bildet ble tatt.

Pakkedugnad på klubbhuset. Nærmere 5000
ark skal ned i deltagerkonvolutter.

Månedsskiftet april/mai markerte sesongstarten
for Konnerud IL sine mosjonsaktiviteter
turOrientering og Stolpejakt, i år for 49. gang.
Lavterskel mosjonsaktivitet har stått på programmet hos
orienteringsgruppa siden 1969, og det er mange konnerudbeboere som har blitt kjent i sine nære skogsområder takket
være deltagelse her. I den historieske deltageroversikten
finnes hele spennet fra barnefamilier til eliteløpere. Årets
utgave bærer tradisjonene videre, men man kan også i år
vise til oppdateringer og nyheter.
På sesongens program finner man 75 turmål, fordelt på 5
kart; Konnerud skole, Haddelandsdammen, SagdammenSteglevann, Damåsen vest og Slåttmyråsen. Mens de fleste
vil være kjent i nærområdet mellom Tolerud og Konnerud
skole er nok Slåttmyråsen er nytt bekjentskap for mange.
På toppen av åsen mellom Andorsrud og Gutudalen på
Vestskauen finnes 8 poster, bl.a. på et flyvrak fra 1964.
Nivåmessig spenner tilbudet altså fra det helt enkle lokalt til
langturer godt innpå skauen.
I tillegg til det ordinære turO-opplegget finnes også gratistilbudet Stolpejakt. Her legger man vekt på at samtlige turmål
skal ligge svært lett tilgjengelig, i bebygde områder og langs
bydelens gang- og sykkelveier. Totalt 3 runder av 10 stolper
vil bli satt ut, hver runde stående ute i 2 måneder. Felles for
alle stolper er at de er kan nås med sykkel, barnevogn og
rullestol. De som sender inn koder fra sine besøkte stolper er
med i trekningen av gavepremier ved sesongslutt.
Personer med en funksjonshemming som har problemer

75 postflagg vil bli satt ut i 2017

med å komme seg ut i skogen får i år mulighet til å
registrere seg som turO-deltager, og med det sjansen til å
klare et merkekrav. Basisen for funksjonshemmede deltagere
er opplegget til Stolpejakt, der man ved å samle koder fra 24
av 30 stolper oppnår gullmerket. Samtlige stolper er plassert
slik at fremkommeligheten skal være godt ivaretatt, også for
dem som har problemer med å ta seg fram på ujevnt underlag.
Deltagelsen i Konnerud IL sin turorientering har de siste åra
vist en markert stigende trend, både når det gjelder solgte
deltagerkonvolutter og registrerte deltagere, en utvikling
turO-utvalget satser på å forsterke i 2017. Jevnlige oppdateringer av aktiviteten samt markedsføring via stadig flere
kanaler er med på å underbygge målet om salg av 350
deltagerkonvolutter.
Mange hyggelig tilbakemeldinger fra deltagere gjør sitt til at
man håper jungeltelegrafen «går varm».
O-gruppa sine primære informasjonskanaler for
turOrientering og Stolpejakt er den nasjonale turportalen
turOrientering.no/konnerud. Her kan man bl.a. registrere
sine klipp og kjøpe/laste ned kart.
Nyhetsmeldinger vil også bli lagt ut på Facebooksiden
«turOrientering Konnerud IL». Utsalgssteder for årets deltagerkonvolutt er Notabene på Konnerudsenteret, Circle K
Konnerud, Sport 1 Tri-sport på Gulskogen samt Løplabbet
og turistforeningens butikk i sentrum. Notabene har også
gratiskart for Stolpejakt/turO for funksjonshemmede til
utdeling.

Sammen om noe!
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Klubbmesterskap 2017
Tekst: Pål Pedersen - Foto: Hilde Siewers
Onsdag 15. mars 2017 gikk Konnerud IL sitt
klubbmesterskap i ski av stabelen. 134 små
og store skiløpere stilte til start. Arrangøren
var veldig spent på om snøen skulle holde
til å arrangere skirenn såpass sent i mars.
Snømengdene denne vinteren har ikke vært så
store som de pleier å være på Konnerud, men
takket være iherdig jobbing med kunstsnø
tidligere i vinter, hadde vi nok snø til å
arrangere et klubbmesterskap verdig klubbens
lange historie.

Løypekjører Per var ute med løypemaskinen tidlig på ettermiddagen og fikk laget flotte forhold til skøyting. Klokken
18.15 gikk første start, og med 10 sekunders intervaller
fyltes det raskt opp med 8, 9 og 10 åringer i løypene. 26
gutter og 21 jenter gikk 1,5km i runden rundt nede på stadion. Kjempeflott innsats fra alle sammen.
For klassene fra 11 år og eldre var det fellesstart som gjaldt.
Gutter 11-12 år var først ut. Det var et herlig virvar av ski
og staver da 15 gutter føk ut fra start i sin 2 km. trase. Et
felt på 4 gutter kom sammen forbi klubbhuset etter å ha
vært en tur opp Skarrabakken. Inne i Greenskogen gjorde
Sebastian Kildebo i gutter 12 et rykk og kom først over
målstreken med Elias Svendsen gutter 11 like bak. Jenter
11-12 år startet 5 minutter bak guttene og med 10 jenter
20
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til start var stemningen litt roligere enn hos gutta-boys,
men jentene fôr ut i sin 2 km løype i et imponerende
tempo. På skarpt føre ble det litt knall og fall blant jentene,
men tilslutt gikk Ingrid Katteland Kihle og Kaja Tangnes
Mundal av med tittelen som klubbmestere, i jenter 11 og
12 års klassen.
Gutter og jenter i 13-14 års klassen fulgte så på start til
sin 3 km. 6 gutter og 5 jenter stilte til start og klubbmestere
ble Kristian Kollerud i gutter 13, Sondre Bøygard i gutter
14, Kirstine Opsahl Madsen i jenter 13 og Tiril Holen i
jenter 14.
I klassene fra 15 år og eldre hadde vi to kjempe felt til
start. Hele 19 herreløpere stod på startstreken og skulle
gå 2x2km. Her var det norgesmestere og løpere som har

Ingerid Laukli som hevdet seg godt blant spreke juniorer
og ble klubbmester i kvinner senior.
Tilslutt ble 13 kvinner og menn i Oldgirls og Oldboys
klassene sendt ut fra start. Disse skulle gå 3km og prestisjen
i denne klassen er stor. Her var det innslag av utkledning
og summen av melkesyre blant deltagerne var nok stor.
Arrangøren lot seg her imponere av herr og fru Hans Ivar
og Ingerid Laukli som stilte til start like etter at de hadde
fullført 4km i Seniorklassen. Begge gikk seirende ut av
«gamlis» klassene.
Etter målgang ble det servert saft, vafler og grillede pølser
og stemningen på stadion var stor. De yngre løperne heiet
aktivt på sine eldre klubbkompiser. Slik skal det være i en
klubb som Konnerud.

hevdet seg godt i hovedlandsrenn, norgescup og NM.
Junioren Christian Magnus Hjelde kom først i mål og ble
klubbmester i 17+. Tett fulgt av Seniorene Timo Andre
Bakken og Aksel Rosenvinge. Timo ble klubbmester i
Menn Senior. I gutter 16 år kom Sindre Lysaker Norbom
først over målstreken og ble klubbmester og i 15 årsklassen
var det Torodd Klausen som ble klubbmester.
Like etter at guttene hadde passert etter en runde ble 18
jenter fra 15 år og eldre sendt ut fra start. Disse skulle også
gå 2 ganger opp Skarrabakken, og først i mål kom Maria
Hartz Melling tett fulgt av Marthe Klausen og Marie
Laukli. Maria ble klubbmester i jenter 15, Marthe ble
klubbmester blant junior jentene. I jenter 16 ble Margrethe
Bergane klubbmester. Imponerende var det av supersenior

Kvelden ble avsluttet med premieutdeling med premier til
alle som stilte opp.
Rennleder takker alle store og små for et flott klubbmesterskap og håper på at vi kan klare å få samlet sammen enda
flere deltagere i 2018.

Sammen om noe,
om tradisjonsrike
klubbmesterskap!
Pål Pedersen
Rennleder

Sammen om noe!
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Sesongen 2016/2017
Skigruppa 15+
Tekst: Trener teamet i 15+
Nok en skisesong er over og en ny
barmarksesong står for tur. Sesongen
2016/2017 har vært en fantastisk sesong for
Konnerud Ski sin del.
Innsats og lærevilje er to stikkord som peker seg ut når
vi nå har rundet av og evaluert årets sesong. Gjennom
hele sesongen har det vært en stor gjeng som har vært
samla på 3 ukentlige fellestreninger, flere hjemmesamlinger, eksterne samlinger og konkurranser for å lære
og utvikle seg som skiløpere. Mange av juniorløperne
begynte sesongen allerede i november på Gålå, mens
løpere i Hovedlandsrennalder begynte sesongen i Lier
midt i desember. Derfra har det gått slag i slag med
løpere på skirenn nesten hver helg frem til skisesongen
ble avslutta på Geilo i starten av april.
Det store målet for 15/16 års gjengen var
Hovedlandsrennet som i år ble arrangert i fantastiske
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løyper på Tolga. Konnerud stilte med totalt 14 løpere,
og der fikk de virkelig prøvd seg i en rå kapasitetsløype.
På fredagen ble det gått 5 og 7,5 km skøyting, mens
det på lørdagen var sprint i klassisk stil og kretsstafett
på søndagen. Hele 7 løpere hadde plasseringer blant de
30 beste i sine klasser i løpet av helgen, hvorav 2 gull
og 1 sølv, noe som er meget imponerende med tanke
på deltakelsen som er i et Hovedlandsrenn. Når en så
stor gjeng er med er det alltid noen som føler at det
ikke helt klaffer, mens andre overrasker seg selv. Da er
det ekstra fint å se at man klarer å være samla og ha det
sosialt i medgang og motgang.
Junior og seniorgjengen på Konnerud har utviklet seg
til å bli et stort fellesskap av ivrige og engasjerte skiløpere. Fra fjorårssesongen har vi vokst fra 16 løpere til 26
løpere som har representert Konnerud IL på Norgescup
og NM. Dette har vi klart gjennom å tilby våre junior/
seniorløpere et klubbstyrt, åpent og utvidet skitilbud til
alle som vil noe ekstra. Dette har inneholdt flere felles-

treninger i Konnerud sitt idrettsanlegg, flere samlinger i
stort fellesskap og et supportopplegg for alle Norgescup
og NM renn. Dette har medført at flere av våre junior
og seniorer har kunnet reise på skirenn uten foreldre
og samtidig få støtte til transport, overnatting, smøring
av ski og det som har med gjennomføring av skirenn å
gjøre.
Dette har medført at junior- og seniorgjengen har hatt
en innholdsrik sesong med et stort og inkluderende
fellesskap tronet med noen skikkelige oppturer. Med
fantastiske 26 utøvere til start, har vi hatt hele 12 løpere
som har tatt Norges cup poeng i år. Dette fordelt på
6 Norgescup seire, 13 pallplasser og mange flotte plasseringer. Vi har tatt 2 NM gull junior, 3 NM medaljer,
en 9. plass i NM Senior stafett kvinner og flere medaljer fra Junior NM stafett. I tillegg har vi hatt 2 løpere
til junior VM og topp plassering under skisprinten i
Drammen.

sterk bidragsyter til dette fellesskapet ved at de legger
til rette for ungdommen på flere måter når det gjelder
smørehjelp, koordinering av transport og lunsj på samlinger, behjelpelig til trenerteamet rundt treninger, samling, konkurranser og oppbacking av alle utøverne.
Vi vil takke for en fantastisk og lærerik sesong med alle
involverte. 2016/2017 sesongen er nå historie og vi
smeller i gang en ny sesong søndag 7. mai på vår egen
hjemmebane med mestring og utvikling i førersetet
kombinert med enormt stor treningsglede.

Sammen om noe, om en
levende skigruppe!
Sportslig hilsen,
Emil, Hans André og Mads
Trenere i 15+

Dette fellesskapet og disse prestasjonene gjør seg ikke
selv. Det kommer som en konsekvens av et uhyre stort
engasjement fra utøvere, foreldre, oppmenn, smørere og
trenere. Dette engasjementet er uvurderlig og er med på
å legge til rette for den arenaen for mestring og utvikling vi nå ønsker å fremme i 15+ gruppa på Konnerud.
Dette innebærer at vi først og fremst har høyt oppmøte
og tilstedeværelse på fellestreninger fra utøvernes sin
side. I tillegg til dette har vi et meget høyt foreldreengasjement rundt samling og konkurranser. De er en

Sammen om noe!
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KIL Senior og
World Cup-Sprinten
Tekst: Per Runar Thoresen
Foto: Tom Hayden
KIL Senior var klare

Det hele startet i 2003 hvor Konnerud IL på kort varsel
fikk forespørsel om å arrangere «Bysprint» i Drammen
sentrum sammen med «Byen vår Drammen».
Konnerud IL sa ja og Drammen Kommune ble også
involvert. I ettertid kan en lure på hvordan det var
mulig. Arrangementet ble en suksess som senere har
ført til at sprinten har blitt arrangert 14 ganger inklusive på Konnerud i 2011 (i 2009 var det ingen WC
sprint i Drammen) På en måte trang vi kanskje den
hvilepausen?

Festebordene under reklameplakatene må settes opp pinlig nøyaktig.

Suksess på suksess

En skal være forsiktig med å bli «høye på pæra» som det
heter, men vi har fått mange uttalelser fra ulike nivåer i
organisasjonskomiteen om at.
«Uten KIL Senior hadde ikke dette gått.»
Beskjedne som vi er kan vi vel tillate oss å si at:
«Uten KIL Senior hadde dette ikke gått så bra».
I alle disse årene har Kil Senior mobilisert 40-50
personer både til snøproduksjon og forberedelser og
gjennomføring av arrangementene.
Noen har hatt helse til å holde på hele tiden. Noen har
måttet legge inn årene og nye har kommer til.
KIL senior bidro med ca. 1600 timer til årets sprint.
Siden oppstarten i 2003 har KIL Senior bidratt med ca.
25000 timer inklusive sprinten på Konnerud i 2011 da
det ble gjort et krafttak.
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Seniorsjefen Reidar Thorrud og ass. dugnadsjef Øyvind Kristensen planlegger
dagens gjøremål.

FIS fornøyd - Reklamen betyr alt

Rammen rundt rennet og den sportslige tilretteleggingen er selvsagt viktig men hele World-cup-sirkuset
er preget av utallige millioner med sponsorkroner fra
bedrifter som vil ha noe tilbake. Kil Seniors spesialitet
har blitt å rigge på plass gjerder og sette opp reklameplakater og segl. Vi har utviklet et godt samarbeide med
FIS som står ansvarlig for de globale kontraktene. Selve
skirennet med TV dekning tar jo bare et par timer,
men hele verden har jo fokus på disse 2 timene. Da er
det ikke spørsmål om kulde, blåst, regn eller varmegrader. Alt må da være på stell når TV-kameraene skrus
på. FIS setter pris på jobben som blir gjort i Drammen
og den velvilje som blir vist fra våre seniorer.
Foruten reklame og gjerder stiller seniorer også opp
på andre områder som Arena, kantine, akkreditering,
transport, vakter etc.

Idrett og alkohol hører jo ikke sammen. Seniorene fra V: Hans Myhre, Runar B.
Nilsen og Roar Halstensen kjører ut cola til tørste sjeler.

Tidenes Åpen Hall Sesong!
Tekst: Christian Normann Johansen

Åpen Hall er et aktivitetstilbud for 7., 8.,
9. og 10. klassinger på Konnerudskolene,
hvor Konnerud Idrettslag åpner dørene til
Konnerud hallen og Konnerud Fotball sitt
A-lag stiller som aktivitetsvakter.
Årets Åpen Hall sesong startet helgen etter høstferien
2016, og ble arrangert annenhver lørdag frem til påsken 2017. I løpet av perioden har hele 975 ungdommer vært med på Åpen Hall, med et gjennomsnitt på
89 ungdommer innom, fordelt på 11 lørdagskvelder.
Gjennomsnittet før jul var 80 og etter jul var det på
utrolig 104 ungdommer. Det koster ungdommene 50
kr å være med, men sesongen ble avsluttet med gratis
inngang, og da tok hele 119 ungdommer turen innom
den siste lørdagskvelden. Sesongavslutningen sørget
derfor for ny Åpen Hall rekord. Historiene skal ha det
til at det «før-i-tiden» hadde vært 110 ungdommer
innom Åpen Hall på 2000-tallet.
Det virker derfor som dagens ungdom også setter stor
pris på opplegget, og syntes det er artig å ha et aktivt
lørdagstilbud. Favoritten blant ungdommene er helt
klart den nye hoppemadrassen som ble kjøpt inn før

årets Åpen Hall sesong. For det er noe som fasinerte oss
mest- Åpen Hall handler ikke om idrett, det handler
om aktivitet, og det å være i aktivitet sammen med vennene sine. Derfor kryr det ikke av folk som spiller fotball eller volleyball, selv om det også selvfølgelig skjer,
men det kryr av folk som hopper på madrassen eller
flyr rundt og leiker en blanding av «har’n» og kanonball. Det er egenorganisert aktivitet på høyeste nivå.
Ungdommene gjør akkurat det de vil, og det syntes de
er kult.
I kafeteriaen har vi PlayStation kobla opp på storskjermen og vi har kiosksalg gjennom kvelden, som gir ungdommene en etterlengtet pust i bakken. Neste sesong
satser vi på å gjøre tilbudet enda bedre, og bygge videre
på det sterke engasjementet ungdommene har vist for
denne type egenorganisert aktivitet.

Sammen om noe, om et
aktivt ungdomsmiljø!

Sammen om noe!
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Konnerud IL Sykkel
Tekst: Ole Andre Garnvik
• Glede • Engasjement • Lagfølelse
Dette er sykkelgruppas 3 kjerneverdier. Du kan lese mer om
våre kjerneverdier og andre sportslige aktiviteter i vår flunka
nye sportsplan som ble godkjent på årlig gruppe møte i
mars. Sportsplanen skal være førende for all aktivitet i
sykkelgruppa og for hvordan vi ønsker at treningsaktivitetene skal gjennomføres og ledes. Du finner den på
sykkelgruppas web side under Konnerud.no

Treninger og treningstilbud i 2017

For sesongen 2017 har vi treningstilbud for følgende
aldersgrupper:
• Treningsgruppe for 7- 8 år.
Varighet ca.1 time (6 åringer med følge av foresatte
kan gjerne være med)
• Treningsgruppe for 9 - 10 år.
Varighet ca. 1 time og 15 min.
• Treningsgruppe for 11 – 14 år.
Varighet ca. 1,5 time
• Treningsgruppe junior (15+)
Varighet ca. 1,5 – 2 timer
• Treningsgruppe voksen (mosjon/turritt).
Varighet ca. 1,5 – 2 timer
Oppdeling i grupper / alderstrinn vil kunne variere
avhengig av dagsaktuelt treningsopplegg og antall fremmøtte både av barn og trenere.
Alle ovennevnte treningsgrupper trener på tirsdager kl.
18.00. Fast oppmøtested er ved klubbhuset på Sletta. Når
det gjelder voksengruppa så blir oppmøtetid og treningsrunde kunngjort på facebook siden vår dagen før.
• Siste trening før ferien er 4. juli (voksengruppa trener
gjennom hele ferien)
• Etter ferien starter vi opp igjen 8. august.
• Siste trening for sesongen vil være i slutten av september
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Vi vil ha fokus på lek og moro, samt å bedre
ferdighetene på sykkel. Vi vil primært holde oss i
terrenget/skogsområdene rundt Sletta.
Krav til utstyr: Alle må ha en sykkel som fungerer
og alle må ha på hjelm. Dette gjelder også for voksne
som skal være med på treningen med sykkel.
Terrengsykling er førsteklasses trening for hele
kroppen som gjør deg både sterk og utholdende.
Og best av alt: Det blir garantert aldri kjedelig!

Velkommen til
sykkelgruppa!
Ole A. Garnvik
Leder, Konnerud IL Sykkel

Kom innom vårt nye Showroom
i nedre eiKervei 26 for viSning!

vinduer
i tre, PvC og
aluminium

InnglassIng • glassrekkverk • vInterhager
- I vedlIkeholdsfrItt alumInIum og glass

tlf. 917 16 987 - dag.holth@dagholthbyggservice.no
Sammen om noe!
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Norgesmesterskap i rundbaneritt
på Konnerud
Tekst: Ole Andre Garnvik
Konnerud IL Sykkel skal arrangerer Norgesmesterskap
i rundbaneritt (XCO) og Tempo (XCT). Mesterskapet
vil bli arrangert helgen 17-18. juni 2017. Parallelt med
NM for junior og senior, skal Konnerud IL Sykkel også
arrangere ungdomsmesterskapet og NM for masterklassene.

I begrunnelsen for tildelingen skriver styret i
Norges Cykleforbund følgende:

– Konnerud IL Sykkel er en fremoverlent sykkelgruppe
som har vært med på å videreutvikle Rundbanesporten
i Norge. De er kjent for sine fine løyper og gode arrangementer. De arrangerte to Norgescupritt i 2016 og
fikk med det viktige gjennomkjøringer.
Med den arrangementskompetansen Konnerud sitter
med, føler jeg meg trygg på at mesterskapet vil bli gjennomført på en god måte, sier Per Erik R. Mæhlum,
arrangementsansvarlig i Norges Cykleforbund.
Klubben arrangerte blant annet tidenes første
Norgescup-stafett under sin Norgecuprunde i mai
2016. Dette Norgescuprittet fikk da status som
uoffisielt NM i stafett.
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Lover sykkelfest

– Konnerud IL Sykkel er både glad og stolte over at
Norges Cykleforbund har valgt oss som arrangør av
neste års rundbane-NM. Vi gleder oss til å arrangere
mesterskapet og ser frem til å lage en sykkelfest for
både utøvere, støtteapparat og publikum. Alt ligger til
rette for et flott mesterskap i 2017. Vi har fine og morsomme løyper, gode anleggsfasiliteter og ikke minst en
entusiastisk arrangørstab med lang og god erfaring på å
arrangere sykkelritt.

Sammen om noe - sammen
om å arrangere NM i
Rundbaneritt!

Ungdomsutvalg
Tekst: Christian Normann Johansen
Sportslig Utvalg i Konnerud Idrettslag
ønsker å opprette et Ungdomsutvalg som
skal representere ungdommene på Konnerud.
Hovedoppgaven til ungdomsutvalget
blir å videreutvikle ungdomsmiljøet og
ungdomsaktivitetene på Konnerud, samt
være med å forme den sportslige utviklingen
i Konnerud IL gjennom representasjon i
Sportslig Utvalg.
Ungdomsutvalget skal bestå av to ungdommer
mellom 15-20 år fra hver særgruppe. Det skal også være
en åpen plass til en aktiv Konnerudungdom, som skal
representere de ungdommene som faller utenfor KIL
sine særidretter. Det vil bli valgt en leder for utvalget og
denne personen vil representere Ungdomsutvalget inn
i SU. Sportslig Leder i Konnerud IL vil jobbe tett på
med utviklingen av Ungdomsutvalget og deres arbeidsoppgaver.
Målet med ungdomsutvalget er at ungdommene skal
få muligheten til å være med på å forme utviklingen av
Konnerud IL, slik at Konnerud IL kan nå sine hårete
mål innenfor ungdomsidretten.

Hva skal Ungdomsutvalget gjøre?

Representantene i ungdomsutvalget vil få muligheten
og friheten til å utvikle store deler av sine arbeidsoppgaver selv, basert på hva de mener er best for
Konnerud IL i samarbeid med Sportslig Leder og SU.

Representanter vil også ha noen satte arbeidsoppgaver,
og i første omgang gjelder dette følgende oppgaver:
• Representere ungdommene i sin særidrett
• Samarbeide sammen med sportslige ledere og SU’er i
sin særidrett
• Utvikle «Ungdomsgruppa»
–– Åpen Hall
–– SportyUngdom
–– Allidrett for Ungdom
–– Nye ungdomsprosjekter
• Gjøre Konnerud IL til et mer Kunnskapsrikt,
Inkluderende og Levende idrettslag!
Representantene i ungdomsutvalget må ha et ønske om
å være en del av utvalget, og de må ha et ønske om å
bidra til utviklingen av ungdomsmiljøet i Konnerud IL.
Vi ser etter sterke lagspillere som har gode samarbeidsevner og som er engasjerte og initiativrike.
Ungdomsutvalget vil ha et ekstremt høyt fokus på det
sosiale aspektet rundt idretten, og dette vil gjenspeile
måten utvalget kommer til å jobbe på og arbeidsoppgavene utvalget vil jobbe med.

Sammen om noe,
om et engasjerende
ungdomsutvalg!

Sammen om noe!
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Reisebrev fra Amerika

Tekst: Marthe Klausen og Kristine Stavås Skistad
Junior VM i langrenn arrangeres hvert år og
landets beste 18-20 åringer kjemper om de
gjeve plassene på det norske laget. I år var det
Salt Lake City, OL arrangøren fra 2002, som
var arrangør. Det å kvalifisere seg til en av
plassene i den norske troppen er knall tøft, det
gjøres gjennom totalt 6 uttaksrenn, som går
over to helger. Det viktigste rennet foregikk
på Norges Cup på Nes 13-15 januar, og man
måtte virkelig ha fullklaff å få vist hva man er
god for på disse rennene.
Kristine Stavås Skistad gjorde nettopp dette, hun klinket til å vant klassen sin alle tre dagene og sikret seg en
plass på laget. Overraskende nok klarte også Marthe
Klausen å kvalifisere seg til Jr. VM, på sprint distansen, etter seier på Nes. Hele hennes fjorårs sesong ble
ødelagt på grunn av kyssesyken og sesongoppkjøringen
hadde vært ganske trøblete. Konnerud IL kunne derfor juble over å ha med to utøvere i den norske junior
landslagstroppen. I tillegg hadde Konnerud IL sin
Herman Borring Valset, som representerte det danske
landslaget, kvalifisert seg.
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Her følger Kristine og Marthes reisebrev fra mesterskapet, om hvordan de fikk seg «en på tryne» i tøff
konkurranse og i tynn høyfjellsluft ved foten av Rocky
Mountains.
Vi var rimelige spente når vi sto på Gardermoen fredagen, 5 dager etter uttakshelgen på Nes. Vi hadde hatt
en hektisk uke i forkant da vi måtte fornye pass, få helseattest og søke om ESTA-visum til USA. Det var godt
å komme seg på flyet og puste ut. Vi hadde en lang
reise foran oss, med mellomlanding på Island og Seattle
før ankomst i Salt Lake City, 30 timer senere. Vi har jo
reist litt tidligere, men ikke så mye uten foreldre. Det
var derfor ikke overraskende at Marthe ikke fant passet
sitt da vi ankom Island…. Passet var borte, hvor kunne
det være? Kristine og resten av gjengen kom seg på
flyet til Seattle, mens Marthe måtte bli igjen et døgn på
Island. Vi gjør historien kort, Marthe landet i Salt Lake
City, et døgn senere, men mange erfaringer rikere!!
Vi ble installert i en leilighet på Hotell Zermatt i
Homestead, ca. 15 min fra stadion i Soldier Hollow.
Vi bodde sammen med seniorguttene, Chrisander fra
Birkebeineren og Fredrik fra Byåsen, i hvert vårt soverom, med eget bad, felles stue og kjøkken. Det var tepper på gulvene, så senior gutta, som var bereiste i VM
sammenheng, hadde med seg 40 kvm plastikk og gikk
i gang med å tape gulvene. Her hadde vi mye å lære

for fremtiden, tepper på gulvene er visst IKKE ok for
idrettsutøvere.
Stadion der Jr. VM og U23 VM skulle foregå lå på
1850 moh, lufta var tynn og landslagsledelsen hadde
satt av 8 dager til avklimatisering, for oss som kom fra
lavlandet. De første dagene gikk vi mye rolig for å bli
kjent i løypene. Løypene var kjent fra OL for å være
tøffe, og det var vi helt enige i. Det høyeste punktet
i løypa var på litt over 2000 moh. Vi kjente godt at
lufta var annerledes og vi følte vi ikke fikk nok luft
inn. Løypene var breie og fine, været var på topp og
omgivelsene var spektakulære. Alt lå til rett for et fint
mesterskap.
På hotellet bodde også alle de andre nasjonene. Vi levde
derfor tett innpå hverandre og hadde gode muligheter
til å bli kjent. Vi i den norske leieren benyttet tiden til
å bli bedre kjent med hverandre, og hadde ulike aktiviteter og konkurranser i klassisk team-building style.
Vi hadde også en dag hvor vi var på shopping. Det var

avslappende stemning og vi hadde det fint, det eneste
som stresset oss var høyden. Det gikk fort til konkurransene startet og første øvelse ut var sprint, hvor vi
begge skulle konkurrere. Vi var svært spente, vi visste ikke så mye om konkurrentene våre og heller ikke
hvordan vi var i forhold til dem. Vi testet ski og gjorde
de samme forberedelsene som vi pleier før renn. Vi
hadde god tilgang på alt av støtteapparat og alle hjalp
til for at vi skulle prestere på vårt beste. I prologen gikk
Kristine inn til beste norske plassering på en 4. Plass,
mens Marthe slet med bakglatte ski i motbakkene og
var dessverre bare noen få sekunder fra å gå videre i
prologen.
Kristine kom seg greit videre til semifinalen fra kvartfinalen og så utrolig sprek ut. I semifinalen lå hun bra
an. Før den siste nedoverbakken, før stadion, tok hun
et staketak for å få optimal fart. Det neste som skjedde
var at hun falt overende. Det så veldig dramatisk ut,
men hun kom heldigvis fra det uten skader. Kort fortalt
så var det en noe «slukøret» gjeng som dro skuffet fra
stadion. Vi hadde fått erfart at det er små marginer
som skiller suksess fra fiasko.
Marthe var nå ferdig med sitt mesterskap og dro derfor
hjem, mens Kristine var så heldig å få gå både duathlon
og stafetten, da det var mye sykdom i leieren. Den norske troppen fikk flere medaljer, men juniorjentene var
ikke på topp. Stafetten, som normalt er høydepunktet
for de norske lagene, ble for jentene en stor skuffelse.
Av 13 lag endte de på 12 plass, høyden fikk skylden.
Vi ser tilbake på Jr. VM som en stor opplevelse og en
erfaring rikere. Dette vil vi ta med oss inn mot neste
sesong og videre i satsning. Vi vil begge representere
Konnerud neste sesong, men Kristine har fått plass
på junior landslaget og vil være med på samlinger og
opplegg her. Mens Marthe som er første års senior har
takket ja til Team Veidekke Innlandet. Vi ser frem til å
starte en ny sesongoppkjøring som startet 1. Mai.

Hilsen,
Kristine Stavås Skistad og Marthe Klausen

Sammen om noe!
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KIWI-KUNDER VINNER UANSETT!
BLI KIWI PLUSS-KUNDE!
KIWI har alltid slåss for å gjøre sunn mat billigere. Jo billigere det er,
jo mer spiser vi. Kutter andre lavpriskjeder prisene på frukt og grønt,
kutter vi våre tilsvarende. I tillegg får KIWI PLUSS-kunder

7.5% BONUS

PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT

HVER DAG HELE UKEN!
Bli KIWI PLUSS-kunde gratis på kiwi.no

Bjørn Hansen
Butikksjef KIWI Konnerud

KIWI Konnerud
Mandag-lørdag

7-23 Søndag 10-21

