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Tekst: Geirr Kihle
En sommer er over og Konnerud IL
kan sole seg i mange gode resultater.
Det er bestandig farlig å gi seg ut på
rangering, spesielt i et idrettslag med så
mange idretter på programmet og med
så mange gode utøvere.
Jeg gjør et par unntak. Orienterings-junioren
Audun Heimdal har prestert over det noen
annen junior har gjort før. Han er den mestvinnende junior noen gang, intet mindre!
Mestvinnende noen gang er også o-jenta
Jenny Baklid med rent bord i Hovedløpet 3
år på rad! Den tredje jeg vil trekke frem er
terrengsyklisten Jørgen Anmarkrud. VM deltakelse «Down Under», altså i Australia, han
gjorde ikke akkurat skam på Konnerud IL. Til
alle nevnt eller ikke nevnte, lykke til med neste
sesong!
I det siste har Konnerud IL opplevd mye
positivt utenfor banen også. Vi har fått flere
priser for vårt arbeid på forskjellige områder.
Grasrotprisen har vi fått for vårt arbeid for
ungdom, den deles ut Idrettsgallaen på Hamar
i januar. Stiftelsen Sophies Minde tildelte oss
kr.50 000 - for arbeidet i vår Para-gruppe.
Para er betegnelsen for idrettsutøvere med
nedsatte funksjonsevner. Konnerud IL sin
Skigruppe ble av NSF utropt til Norges best
langrennsklubb. Siden Norge er best i verden
er jeg snublende nær å si at vi er best verden!
Som leder i Norges beste langrennsklubb var
det derfor helt naturlig for meg å undertegne
søknaden om å få NM langrenn del 1 lagt til
Drammen og Konnerud. Svaret får vi i januar
2018. Våre tidligere NM på ski i 1978 og
1989 skapte en ny giv i laget noe jeg er ganske
sikker på vil skje igjen. Så noe helt annet.

Sammen om noe!

Det kommunale stadionanlegget har siden
åpningen i 1978 manglet garderobeanlegg! Det
har bandy- og fotballgruppa nå bestemt seg for
å gjøre noe med. Vårt slagord "Sammen om
noe" gjelder fullt ut nok en gang. Prosjektet
er enda ikke fullfinansiert men gaven fra
Sparebanken Øst på hele 1,6 millioner kroner
har virkelig satt fart i arbeidet. Målet er at et
nytt idrettshus/garderobeanlegg står klart til
neste bandysesong.
Vi kan ikke si at vi har kommet like
langt med ny hall, men vi gir ikke opp!
Prosjektbeskrivelsen for hvordan vi skal få det
til kan dere lese her. Det står ikke lenger ny
hall, det står «Ny flerbrukshall på Konnerud».
Når du leser hva vi ser for oss skjønner du
raskt at vi ser prosjektet i større sammenheng.
Fagfolk har uttalt at hvis alle legger godviljen
til så er det realistisk å ha den nye storhallen
klar til NM 2020!

Nå trenger vi mange som sier:

«Sammen om noe,
sammen om store mål».

Prosjektbeskrivelse: Ny flerbrukshall på Konnerud
Hva?
Konnerud Idrettslag ønsker å realisere planene
om ny flerbrukshall på Konnerud, en hall med
to spilleflater, klubblokaler, rom for styrketrening, sosiale rom, aktivitetssal og verksted/
vedlikeholdsareal for utstyr. I tillegg kommer
funksjoner for ikke idrettsaktiv ungdom.
Parkering er tenkt lagt til kjelleren.
Arrangementshus for ski løses som selvstendig
bygg i forlengelse av hallen.
Ny flerbrukshall vil gi 3000 kvadratmeter
under tak og forbedre idrettslagets tilbud ved at
både eksisterende idretter og nye aktiviteter får
flotte utviklingsmuligheter i egen bydel.
Skolen vil få dekket sitt akutte og økende
behov for gymsal. Prosjektet gjennomføres som
et samarbeid mellom idrettslaget, Drammen
kommune og profesjonell eiendomsutvikler.
Målet er at den nye flerbrukshallen står ferdig
i 2020.
Hvorfor?
Dagens idrettshall på Konnerud ble bygd av
Konnerud IL i 1984. Helt siden innvielsen har
hallen vært godt drevet og aktiviteten har vært
stor og økende. Nå er kapasiteten sprengt.
Behovet: Konnerud IL er ett av landets
største idrettslag og favner fotball, håndball,
ski, orientering, sykkel, bandy og allidrett.
Laget har også idrettsfritidsordning(IFO).
Totalt har klubben ca. 3000 medlemmer.
Håndballgruppa alene har ca. 550 aktive spillere fordelt på ca. 30 lag.
Dagens hall med kun én spilleflate er langt fra
tilstrekkelig. Konnerud ILs håndballgruppe
er derfor den desidert største leietageren i
andre haller i regionen. Konnerudspillerne må
kjøres til og fra treninger i Drammenshallen,
Gulskogenhallen, Berskaughallen og
Skogerhallen - beregnet til å utgjøre ca
125.000 kilometer hvert år. Ny hall på
Konnerud vil også frigjøre opp mot 50 treningstimer i de nevnte hallene og gymsaler på
Konnerud, noe som vil kunne øke aktiviteten
betraktelig i hele Drammen.
Yngre spillere får i dag ikke tilgang til halltid
før de har fylt 10 år, men må ta til takke
med utilfredsstillende arenaer som gymsalene
på Konnerud skole, Hallermoen skole og
Vestbygda skole.
Konsekvensen av kapasitetsproblemene er fare
for sviktende rekruttering til yngre klasser og et
stort frafall i de eldre klassene.
Skigruppen har behov for et arrangementshus
som kan romme tidtakerrom, miljømessig forsvarlig smørebu og garasje for løypemaskiner.
Bandygruppa, fotballgruppa, sykkelgruppa og
orienteringsgruppa har behov for styrketreningsrom, lokaler for basistrening, samt møterom og lager/garasjeplass.
Allidretten har et betydelig plassbehov, og vil

et areal i tilknytning til idrettsanlegget kalt
«Sletta» (gnr. 79, bnr. 49), samt et areal ved
Stordammen - tidligere kjent som «hoppbakken» (gnr. 81,bnr. 40).
Drammen kommune eier flere tomtearealer
rundt nåværende Konnerudhall.
For å kunne gjennomføre prosjektet i praksis,
Skolen: Svensedammen skole benytter
er Konnerud IL avhengig av at det gjennomføKonnerudhallen som gymsal. Hallen dekres et makeskifte av eiendommene tilhørende
ker ikke skolens behov i dag – og behovet er
Konnerud IL mot eiendommene tilhørende
økende.
Drammen kommune. Konnerud IL vil derfor
arbeide for at politikerne så snart som mulig
Samfunnsrollen: Klubbens visjon er å gi
fatter vedtak som åpner for å gjennomføre et
alle barn og unge på Konnerud et tilbud om
slikt makeskifte.
fritidsaktiviteter. Idrettslaget har påtatt seg et
Når makeskiftet er gjennomført, kan regusamfunnsmessig ansvar, og det er ingen tvil
leringen begynne. Gjennom flere uformelle
om at bydelen Konnerud har samfunnsmessamtaler med eiendomsutviklere i regionen, har
sige utfordringer i ungdomsmiljøet. En ny
Konnerud IL fått bekreftet at det er interesse
Konnerudhall vil bidra til at Konnerud IL
for å samarbeide om reguleringen og bygginkan tilby et langt bredere fritidstilbud til alle
Konneruds ungdommer ved å tilby nye arenaer gen av idrettshall og boliger. Planen er å inngå
avtale med én eller flere utviklere som sikrer at
for dans, volleyball, styrketrening, e-sport,
Konnerud får ny idrettshall og nye behovstilinnebandy, basketball, turn, trampet, åpne
passede boliger.
hallkvelder, paraidrett for barn og unge med
nedsatte funksjonsevner, klatrevegg med mer.
Fordeler for Konnerud IL/idretten:
En ny Konnerudhall vil også gi Konnerud IL
• kan realisere hallen og skape verdier til videremuligheten til å utvikle dagens aktivitetstilbud,
utvikling av idrettslagets tilbud
slik at vi kan tilby aktivitet til hele Konnerud
Fordeler for Drammen kommune:
sin befolkning, inkludert voksene og pensjo• sikrer «Sletta» til allmenhetens bruk
nister.
• står fritt til å anlegge turvei rundt
Bomiljøet: Konnerud som bydel har i dag et
Stordammen og aktiviteter i «Damåsen»
stort underskudd på boliger spesielt tilrettelagt
• bidrar til å løse ungdomsskolens behov for
for dem som har bodd på Konnerud hele livet
gymsal
og vært med på å utvikle og forme lokalsamFordeler for allmenheten:
funnet. Dagens situasjon på boligmarkedet
fører til at de som ønsker seg en lettstelt leilig- • bedre idretts- og aktivitetstilbud og sikker
adgang til viktige bane- og turområder
het kun har valget mellom å bli boende i en
vedlikeholds tung enebolig på Konnerud eller
Tidsplan:
flytte ut av bydelen.
Den nye Konnerudhallen bør oppføres så snart
Finansieringsplanen for en ny Konnerudhall
som mulig, og Konnerud IL vil bidra til at proinnebærer at det vil bli bygd nye boliger i
sjektet kan drives fremover med høyest mulige
nærområdet som er spesielt tilrettelagt for
effektivitet.
mennesker som ønsker en enklere bosituaFremdriftsplan:
sjon slik at de kan bli boende på Konnerud.
• August 2017: Prosjektplan godkjent av
Finansieringsplanen kan også åpne for at det
Konnerud ILs hovedstyre
blir bygd boliger spesielt tilpasset unge som
• Desember 2017: Signert makeskifteavtale
flytter hjemmefra og unge familier i etablemed Drammen kommune
ringsfasen.
• 1. kvartal 2018: Signert samarbeidsavtale
Beliggenheten for denne type boliger er perfekt
med eiendomsutvikler(e)
og infrastruktur og servicefunksjoner er allerede
• 2. kvartal 2018: Signert driftsavtale for ny
på plass. Det er «tøffelavstand» til idrettsanlegKonnerudhall med Drammen kommune
get, Konnerudsenteret, legesenter og andre ser• 3. kvartal 2019: Innvielse av ny Konnerudhall
vicefunksjoner. Bussholdeplassen er like ved.
med større tilgjengelig areal kunne rekruttere
langt flere barn.
Ungdom som ikke deltar i organisert idrett,
vil også få et tilbud. Eksempel på slik aktivitet
er drift og vedlikehold av maskin park og bygninger.

Hvordan?
Konnerud Idrettslag er en ideell organisasjon
som baserer driften på medlemskontingenter,
frivillig arbeid og bidrag fra det offentlige og
samarbeidspartnere. Idrettslaget har ikke frie
midler til å kunne realisere en ny hall.
Konnerud IL eier tomten der nåværende
Konnerudhall ligger (gnr. 80, bnr. 1100),

For Konnerud Idrettslag er tidsaspektet viktig.
Vi ønsker å komme i gang snarest, p.g.a. plass
behovet, men også fordi vi er oppfordret av
Norges Skiforbund om søke NM på ski. Det
vil være en drøm om nok en gang å kunne
arrangere NM igjen, i 2020 med ny hall som
sentral i arrangementet.

Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?
Bandysesongen starter med
Lokalderby!

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

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

Søndag 12. november kl. 18:00 spiller
Konnerud Bandy sin første Eliteseriekamp mot
nærmeste naboen! Drammen Bandy tar nemlig
turen opp til Konnerud Kunstis og byr opp til
Eliteserie-vals. Møt opp og støtt Konnerud IL
sitt Eliteserielag i bandy!

Konnerud IL Para-Allidrett

Klubben i Mitt Hjerte
Konnerud Idrettslag har de siste årene endte på
4. plass i «Klubben i mitt hjerte» konkurransen,
men i år ønsker vi å vinne! 11.
november åpner stemminga og
vi oppfordrer ALLE med et KIL
hjerte til å stemme på Konnerud
Idrettslag, hver eneste dag! Stem
her: www.klubbenimitthjerte.no

Konnerud IL startet i høst opp ei
allidrettsgruppe for barn med nedsatte
funksjonsevner. Ønsker du mer
informasjon om tilbudet? Kontakt
Christian på christian@konnerud.no.

Årets Langrennsklubb!
Konnerud Ski ble i år kåret til «Årets
langrennsklubb» av Norges Skiforbund.
Vi er svært stolte over å bli tildelt denne
æren, i skarp konkurranse med klubber over
det ganske land. Det er nærliggende å tro at
siden Norge er verdens beste langrennsnasjon,
er vi verdens beste langrensklubb! NSF har
kåret oss for bredden av det vi gjør: Anlegg,
Arrangement, gode sportslig tilbud til bredde
så vel som topp. Det er takket være engasjerte
foreldre, dedikerte utøvere og engasjerende
trenere vi sammen har blitt kåret til Årets
Langrennsklubb. Det er ingen tid til å hvile på
laurbær - vi skal utvikle oss videre. Sammen!
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Gratulerer!

Møljebordet

Konnerud Fotball sine jenter 14 lag ble i høst
kretsmestere! Jentene sikra seieren og mottok pokalen
etter å ha slått DBK hele 9-0! Hele idrettslaget
gratulerer jentene med en fantastisk sesong og
strålende innsatts. Sammen om noe, om å gratulere
kretsmesterne!

Fredag 8. desember inviterer KIL
Senior hele KIL til å bli med på
det tradisjonsrike møljebordet på
Klubbhuset.

Sammen om noe!

Konnerudrennet

Ski Kick-off med Martin Johnsrud Sundby
på besøk!
Konnerud Ski hadde STORFINT besøk av Verdens
Beste langrennsutøver!! Utrolig artig og inspirerende
å høre en verdensstjerne snakke om viktigheten av å
bygge fellesskapet og løfte hverandre frem, samtidig
som man skal holde på leikenheten og allsidigheten
så lenge som mulig! Tusen takk til Martin, BDO
Norge og Norges Skiforbund for et strålende KICK
OFF på skisesonge.

Skigruppa ønsker alle skivenner velkommen til
Konnerud Skistadion den 9. og 10. desember!
Her blir det full aktivitet, masse liv og åpen
kafe. Og ikke minst mange flinke skiløpere i
skisporet!

KIL FEST
Konnerud IL fortsetter tradisjonen og arrangerer
KIL FEST for 3. året på rad! I år arrangeres KIL
FEST fredag 26. januar. Vi har da igjen gleden
av å invitere trenere, foreldre, ildsjeler, utøvere og
alle med et hjerte for Konnerud Idrettslag til en
storslagen «idrettsgalla» i Konnerudhallen. Så hold
av datoen!

Årets vinner av Grasrotprisen!
Konnerud Idrettslag skal til idrettsgallaen på Hamar! Vi har nemlig
vunnet årets Grasrotpris, og denne deles ut under idrettsgallaen!
KIL har vunnet prisen på bakgrunn av det arbeidet vi gjør for
ungdomsidretten på Konnerud. Ute i gruppene er det fantastisk
aktivitet. Vi arrangerer Åpen Hall, morgentrening og Allidrett for
Ungdom for ungdomsskoleelever på Svensedammen skole. Vi har
laget en ungdomsplakat som er 10 punkter ungdommer har krav på
som medlemmer i KIL. Og vi har oppretta et Ungdomsutvalg som
skal videreutvikle Ungdomsgruppa og ungdomsmiljøet på Konnerud!
Pengepremien på hele 50 000 kr skal brukes på ungdommene!

Følg oss på Facebook

Følg oss på

Min Idrett
På minidrett.no har du full kontroll på ditt
medlemskap i idrettslaget, klikk deg inn og sjekk
om du har alt på stell!

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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Seniortreff ved Major’n
Tekst: Per Runar Thoresen Foto: Tom Hayden

Majordammens idyll taler for seg selv

Tradisjonen tro ble siste «vaffel» før ferien
flyttet ut i friluft på Vestskauen.
Selvik Bruk hadde også i år velvillig
åpnet Andorsrud grinda og turen gikk til
Majordammen som viste fram idyllisk vær i
motsetning til foregående år da det hele måtte
avlyses på grunn av regnværet.
40-50 mann benket seg sammen i de største SUV’ene.
Æren og gleden ved å vise frem sin stolte bil overgår
både drivstoffregningen og ekstra vask etterpå.
Vaffelseniorer har vel samme pensjon som folk flest,
men du verden for en bilpark inne ved Majordammen
denne dagen.
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«Pølsebilen» eller skal vi heller si komiteen hadde reist
inn på forhånd med henger og storgrill og dermed var
alt klart for grillpølse med tilbehør og ingen savnet
vaffer’n denne dagen.

Tillatelse

Seniorleder Reidar Thorrud som er litt mer ansvarlig
enn de fleste av oss hadde sørget for forskriftsmessig
melding til brannvesenet og med noen millioner liter
vann i nærheten og bøtter i beredskap kunne det neppe
gå galt. Røykerne måtte stå ved vannkanten. Det var
ikke nok stubber til alle, så medbragt campingstol var
slett ikke å forakte, for det er så mye lettere å reise seg
fra en slik stol.

Grill og pølser på plass.

Overdommer og kartotekfører Reidar Thorrud overvåker pinnekonkurransen

Ikke lett for Erik Juel å treffe pinnen med venstrehånden.

Vrien pinne

Noen av oss som spiller golf har vært med på øvelsen
«closest to the pin» (nærmest pinnen) men her var golfkølla byttet ut med ringer som skulle treffe nærmest
mulig den vriene pinnen som tydeligvis ikke hadde
magnetens egenskaper. Æren og applausen til vinneren
oversteg nok premiens verdi (gullglinsende medalje med
sjokoladesmak) og vi antar Harry Kollerud’s gullmedalje
havnet i unge ganers smaksorganer fremfor hedersplass i
premieskapet.

«Sammen om noe»

Kil Senior er stolte av å følge opp KIL’s slagord
«sammen om noe». Her var ingen topping av enere og
alle fikk være med selv om vi nok registrerte «tapere»
som var misfornøyd med egen innsats.

Fakta om Majordammen:

Majordammen ligger ca. 180 m.o.h. langs skogsbilveien inn til
Heia. Den ble trolig demmet opp på 1780-tallet for å skaffe vann
til en betydelig tømmerfløting men også for å skaffe vann til
Furuvoldsaga som lå lenger ned i vassdraget.
Furuvold skog eides av Nils Harbo fra Nedre Knive. Han nevnes i
perioder både som kaptein og senere oberst og antakelig var han
Major da vannet ble demmet opp. Derfor navnet Majordammen.
Det kan nevnes at materialer til Konnerud gamle kirke ble skåret
på den nevnte Furuvoldsaga. Noen av gutta i vaffelgjengen har
nylig avsluttet en dugnad / malerjobb på kledningen som antakelig
har seilet i Majordammen.

Sammen om noe!
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Konnerud IL Ungdomsgruppa
- av ungdom for ungdom

Ungdomsgruppa i Konnerud IL består av ni engasjerte ungdommer fra hver av idrettene
i Konnerud, som skal jobbe spesielt for de unge og deres ønsker i klubben. Vi skal være
nyskapende for idrettslaget og ungdommer på Konnerud, og sørge for å videreutvikle
ungdomsmiljøet.

Første møtet: her er ungdomsgruppa utenfor klubbhuset
etter første samling med gjengen. Fra høyre: Herman Valset,
Jørgen Amundsen, Mari Svingheim, Maja Florholmen,
Amanda Saugerud, Jenny Baklid og Nora Kaalstad.
Fraværende medlem: Simen Ruud. Christian Normann
Johansen er fotograf, og gruppas overhode fra ledelsen.
Ungdomsgruppa ønsker å være et talerør for ungdom på
Konnerud, spesielt innenfor idrettsmiljøet. Vi vil samle
ungdomsmiljøet til sosiale aktiviteter og sammenkomster
gjennom å bli kjent med hverandre. Det vi kommer til å
jobbe med er blant annet å planlegge aktiviteter og å delta
8
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på eksisterende arrangementer, som for eksempel Åpen hall.
I tillegg skal vi sørge for at ungdom kan ta kontakt med
gruppa for å kunne stille spørsmål og å komme med innspill
til vårt arbeid.
Dette er vår Facebook-gruppe: Ungdomsgruppa i
Konnerud IL

Sammen om noe - sammen
om å samle ungdommen

Circle K inngår samarbeid med KIL
Konnerud IL har inngått et samarbeid med Circle K Konnerud om salg
av Koppen 2018 med KIL Logo. KIL vil selge denne koppen i området
og deler av salget går rett tilbake til Idrettslaget! I tillegg vil Koppen
være i salg på Circle K stasjonen på Konnerud, med KIL logoen.

Koppen 2018 vil koste 299 kr inkludert
årsabonnement på varme drikker.
Så vær med å støtt ditt lokale idrettslag og kjøp

Koppen 2018 med KIL`s Logo.

Sjekk Konnerud IL sine hjemmesider for mer
informasjon om kjøp av Koppen 2018 med KIL logo.

Sammen om noe!
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Camp Konnerud 2017!
Tekst: Brage Engeset Rødal
Årets Camp Konnerud, en friluftslivscamp, som
KIL arrangerer for barn som går i 3.-7. trinn
ved Vestbygda, Hallermoen og Konnerud skole,
fikk en våt start mandag 2. oktober. Moder jord
hadde nemlig valgt å oversvømme store deler av
Konnerud.
Fryktløse barn og foreldre fikk testet flyteegenskapene på
bilen rundt svingen ved Konnerud Senter. Bilene skled
inn og fikk lagt til ved kaia inntil Konnerudhallen hvor vi
konkluderte med at friluftlivscamp ikke er svømmekurs, og
startet dagen med noen bli-kjent-leker inne før vi i ekte frilufts ånd gikk ut i høljregnet for å bevitne vannets massive
kraft og påvirkning på miljøet.
Bruk av kart og kompass, og litt kunnskap om himmelretninger førte gruppen med barn og unge til Hyllåsen
og Drammens geografiske midtpunkt. I ly under trær og
tarp fikk vi raskt etablert et leirsted hvor vi kunne flykte
fra mandagens siste dråper og bygget et bål som vi kunne
varme våte fingre og sammentrykte matpakker. Da sola
endelig gjorde sin entré var barn og ungdommer godt i
gang med spikkekurs og knutekurs hvor resultatet var flotte
sopelimer vi kunne ha sopelimestafett med på slutten av
dagen!
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Turdag to var solen tilbake og ledsaget oss til Risdalstårnet
hvor skattejakt med kartforståelse, bålkurs og gapahuketablering stod for tur. Dette var dagen mange fyrstikker

måtte bøte med livet, og forståelsen for hva som brenner og
hva som er viktig for å få laget et bål sank inn mot slutten
av dagen. Barna lagde flotte gapahuker ved hjelp av sag,
øks, tau og spikking. Barna viste stolt frem byggverkene
sine for gruppen: «Her er kjøkkenet, der er badet og veranda». Bare fantasien setter grenser!

overnatte! Vi bygde Sjusteinsovn som først ble varm etter
at vi hadde laget fire pizzaer på hovedbålet med småsvidd
bunn. Sjusteinsovnen fungerte ypperlig og pizzastykker
bedre enn hva som lages på moderne kjøkken ble servert
før vi lagde pil og bue, hadde diverse lekaktivitet og gjennomførte et enkelt livredningskurs.

Dag tre var dagen det var knyttet mest spenning til. Vi
skulle til Turistforeningens fine gapahuk på Blekktjern og

Utpå kvelden hadde vi snikeleker i mørket, konkurranser
ved bålet og adjektivfortelling som ble veldig rar og mor-

som. Overnatting i 2 plussgrader var ingen sak for denne
friske gjengen med barn og unge hvor flere barn hadde sin
første overnatting hjemmefra, andre hadde første overnatting ute. Mestringsfølelsen av å ha overnattet ute kunne
man se på barna da sola begynte å glimte frempå i syvtiden
på morgenen.
Camp Konnerud gjennomføres med ungdommer som tidligere har vært med i prosjektet Av Ungdom for Ungdom
som aktivitetsledere og instruktører. Årets dyktige ungdommer vitner om det flotte miljøet og fruktbare samarbeidet
idrettslaget har med skolene i området.
Årets Camp Konnerud har fått gode tilbakemeldinger fra
både barn og foreldre som valgte å ha en litt annerledes
høstferie i eget nærområde. Vi takker for turen og jeg gleder meg til å se igjen barna ute på skolene i fysisk aktivitet!

Sammen om noe!
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Av Ungdom, For Ungdom
- Stafettpinnen tas videre
Tekst: Brage Engeset Rødal
som har blitt lagt ned de siste årene. Så da beskjeden kom
om at Joakim hadde fått muligheten til å leve ut friluftlivsdrømmen, var det ikke små sko som skulle fylles. Som friidrettsmetaforen skal ha det til så gikk stafettpinnen videre.
Brage Engeset Rødal trede inn i rollen som prosjektleder for
«Av Ungdom – For Ungdom» ved skolestart i år, og den
glade sørlendingen fra Grimstad har allerede kommet godt
inn i hverdagen med fysisk aktivitet både på skolene og i
idrettslaget. Musikk har blitt mer sentralt i FYSAK undervisningen på skolene og barna har fått et nytt friskt pust inn
med Brage.
Brage har de siste årene ferdigstilt sin master i trenings- og
idrettspsykologi og fullført pedagogisk utdannelse i kroppsøving og idrettsfag.

Prosjektet «Av Ungdom – For Ungdom»
er nå inne i sitt fjerde leveår, hvor
ungdomsskoleelever fra AKTIV-profilen
på Svensedammen blir med ut på de tre
barneskolene på Konnerud: Vestbygda,
Hallermoen og Konnerud skole, for å
gjennomføre fysisk aktivitet gjennom faget
FYSAK.
Prosjektet har som mål å fange opp og formidle fysisk aktivitet til alle barna på Konnerud og skape glede, mestringsfølelse, variasjon og felleskap. Vi tror at når formidlingen av
aktivitet kommer fra kjente instruktører som er nært en selv
i alder vil dette gjøre aktiviteten mer spennende og aktuell.
Relasjonen som skapes mellom barn og ungdommer er
unik, og gir ikke bare barna mulighet til å få et nytt syn på
fysisk aktivitet, men også ungdommene får verdifull ledererfaring og identitetsskapende refleksjoner når de skal evaluere
egne dager ute på de ulike skolene.
De to siste årene har Joakim Dokka Nordstad styrt prosjektet med stø hånd. Joakim har vært en ressurs ikke bare
i Konnerud IL, men også for alle de 1200 barna som har
blitt aktivisert gjennom prosjektet. Både elever, lærer og
administrasjonene ute på de aktuelle skolene har vært fulle
av lovord om den unge friluftslivsentusiasten og den jobben
12
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Vil du treffe Brage kan du komme på KIL-trening for voksne, eller støtte A-laget i fotball, hvor Brage prøver å bidra til
at Konnerud IL holder seg i 4. divisjon også til neste år!
Vi ønsker Brage velkommen til Konnerud og gleder oss til
fortsettelsen.

Aktiv Konnerudhall
Tekst: Christian Normann Johansen
Konnerud Idrettslag har hatt stor suksess med
Åpen Hall konseptet de siste årene. Forrige
sesong toppa vi alt med et gjennomsnitt på
over 100 besøkende hver kveld. KIL ønsker nå
å videreutvikle tilbudet for å nå ut til enda flere
barn på Konnerud.
Vi mener det er viktig å legge til rette for at barna på
Konnerud får en arena til å møtes på tvers av årgangene og
skolene, samtidig som de får vært sammen med sine venner
i trygge og aktivitetsskapende omgivelser.
Dagens Åpen Hall tilbud, som har vært for 7. til 10. klassinger vil nå bli delt opp i to: Aktiv Hall og Åpen Hall. Aktiv
Hall vil være for 5. til 7. klassinger, mens Åpen Hall vil være
for 8. til 10. klassinger.
Konnerud Idrettslag inviterer da 5. til 7. klassinger fra
Vestbygda, Hallermoen og Konnerud skole til å tilbringe
aktive lørdagskvelder i Konnerudhallen. Aktiv Hall skal
arrangeres av det nyoppretta Ungdomsutvalget i Konnerud
IL. Aktiv Hall vil bli arrangert den første lørdagen i hver
måned, fra kl. 18:00-22:00. Startskuddet for Aktiv Hall vil
være 4. november og tilbudet vil vare frem til april. Totalt
vil det være seks Aktiv Hall-kvelder gjennom vinteren.
Åpen Hall vil bli arrangert annen hver lørdagskveld fra
19:00 til 23:00, fra 28. oktober til 14. april, minus skolens
ferier. Det vil bli arrangert ni Åpen Hall-kvelder gjennom vinteren. Totalt vil det da bli arrangert 15 «Aktive
Lokalsamfunn» kvelder i Konnerudhallen til Konnerud IL.
Det betyr da at vi vil legge til rette for 60 timer med aktivitet på lørdagskveldene gjennom hele vinteren.
For Åpen Hall vil Konnerud IL invitere ungdomsskoleelever fra Svensedammen skole til morsomme og sosiale

lørdagskvelder i Konnerudhallen. A-Laget i fotball stiller som sagt med aktivitetsvakter og rollemodeller for
Konnerudungdommen. Her vil vi fortsette den samme
suksess oppskriften med masse kult utstyr og aktivitet på
ungdommenes prinsipper.
Under Aktiv Hall og Åpen Hall vil KIL legge til rette for
aktivitetsfylte lørdagskvelder med masse kult aktivitetsutstyr
og flotte rollemodeller, som skal være aktivitetsvakter og
legge til rette for et trygt og raust aktivitetsmiljø. Det vil
også være e-Sport på storskjermen i Kafeteriaen, samt at det
vil være åpen kiosk.
Bli med i Facebook-gruppa «Ungdomsgruppa i Konnerud
IL» for siste nytt om tilbud for ungdommer på Konnerud.

Sammen om noe, om et Aktivt
Konnerud!

Datoer for Åpen Hall

Åpen Hall - 28. oktober
Åpen Hall - 11. november
Åpen Hall - 25. november
Åpen Hall - 16. desember
Åpen Hall - 13. januar
Åpen Hall - 27. januar
Åpen Hall - 10. februar
Åpen Hall - 17. mars
Åpen Hall - 14. april

Datoer for Aktiv Hall

Aktiv Hall - 04. november
Aktiv Hall - 02. desember
Aktiv Hall - 06. januar
Aktiv Hall - 03. februar
Aktiv Hall - 10. mars
Aktiv Hall - 07. april

Sammen om noe!
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Guttaboys sin månelanding
- BARCA 2017!
Tekst: Espen Falla

I 2013 la vi en plan hvor overskriften var «Vi
skal skape gode minner» en klar strategi for og
ha med flest mulig lengst mulig.
Den gikk ut på å lage en langsiktig plan for årlige opplevelser som vi skulle skape en «snakkis» rundt. Dette for at gutta
skulle ha noe og se frem til, og for at ingen skulle ønske å
slutte å kaste ball. Vi begynte i det små med overnattingscuper i Norge, før vi beveget oss ut av landet til Danmark,
hvor vi blant annet har deltatt i Svane Cup i Aalborg, og
Rødspette Cup i Fredrikshavn. Vår månelanding skulle være
Granollers Cup utenfor Barcelona sommeren 2017. Dette
skulle være teamet rundt laget sin eksamen, iforhold til hvor
mange spillere hadde vi klart å beholde på veien mot Barca
2017. Vi begynte allerede i 2014 å prate om Barca 2017 til
spillerene, og dette ble fort et begrep blant gutta.
Årene gikk ekstremt fort, og etter flere år med prat om
Barca 2017 var avreisedagen kommet. 16 spillere og 35 supporterere var på vei til Barcelona og Granollers Cup.
Vi ankom badebyen Llorett De Mar Mandag 26. juni. Her
skulle vi ha en uke med sol, sommer, bading, og litt ballkasting. Gutta ble innlosjert på egne hotelrom, og skulle for
første gang i livet få bo en uke i «syden» på eget rom med
alle kompisene. Første dagen ble brukt til å gjøre seg kjent
14

Sammen om noe!

med byen, og til å teste ut den kritthvite stranden og det
krystallklare vannet. Tirsdagen hadde vi organisert tur inn
til Barcelona by, hvor man fikk muligheten til sightseeing
og noe bading på bystranden før turen gikk tilbake til Lloret
De Mar. På Onsdag var vi alle klare for den store åpningssermonien for Granollers Cup 2017. Dette innebar et stort
opptog i gjennom Granollers gater frem til hovedarenaen
hvor åpningshowet ble avholdt. Et fantastisk show med
musikk, lys og gode animasjoner på banen.
Dagen etter var vi klare for våre første kamper, og vi skulle
opp mot både spanske og franske lag. Gutta gledet seg
veldig, da vår åpningskamp hadde blitt satt opp på hovedarenaen, en stadion som ble brukt i OL 92 med stupbratte
tribuner, og en tilskuerkapasitet på 6000. Dette var kontrastenes dag, fra å spille i OL-arenaen var kamp 2 satt opp på
en grusete utendørsbane, med kun et skyggeseil over banen
for å dekke litt for solen og varmen. Gutta håndterte dette
utmerket og dro med seg 2 poeng i en thriller av en håndballkamp.
Vi ble hentet hver dag av busser som vårt reiseselskap Spain
Active organiserte. Disse kjørte oss inn til innlandsbyen
Granollers som lå 40 minutter unna vårt tilholdssted. Da vi
kom ut av hotellet å skulle reise til fredagens kamper, ventet
selveste spillerbussen til fotballaget Girona FC, som spiller i

La Liga. Gutta følte seg som proffer da de plasserte sine spillerbager i baggasjerommet på bussen. Vi fikk fort en følelese
av hva fotball laget betydde for lokabefolkningen. Girona
FC fans løp etter bussen og samlet seg rundt den når vi
ankom våre spilarenaer. En herlig opplevelse, og bli fraktet
rundt i en skikkelig luksusbuss. Det ga oss et innblikk i
hvordan de store gutta reiser til sine kamper. Samme dag sto
G16 laget til franske Nantes på motstatt banehalvdel. Deres
herrelag er et Champions League lag, så vi forventet ikke å
møte en kompisgjeng fra en bydelsskole, slik som Nantes nå
ville gjøre. Vi fikk en skikkelig håndball leksjon av de franske gutta, som hadde flere franske juniorlandslagspillere på
laget. Guttaboys fikk god kontakt med de franske gutta, og
deres trener ville ha et felles lagbilde med Kompisgjengen fra
bydelsskolen på Konnerud!

Mye morro både på og utenfor banen. Personlig noen av de
beste dagene jeg har hatt» Dette var den siste bekereftelsen
på at vi hadde nådd vår målsetting som vi satt i 2013.

Vi var et stort reisefølge fra Konnerud håndball da vi også
hadde fått med oss 01-jentene, så totalt var vi 125 personer
fra Konnerud Håndball hvorav 45 spillere. Uken gikk fort,
og dagene gikk med til bading, håndballspilling og sosialt
samvær med gode venner. Spillerene så vi nesten kun i frokostsalen om morgenen, på håndballbanen, og til kvelds når
innetiden var nådd.

Vi vil få takke alle de som var med å ta det valget vi gjorde
i 2013, og som var med å bidra til at vi nå har det eldste og
største årgangskullet i Konnerud håndball på mange år (på
guttesiden).

Nå er Guttaboys i gang med en ny sesong på håndballbanen, hvor vi stiller med 2 lag i G16 seriene. Guttaboys har
fått en god start med seier i første seriekamp. De har utviklet
seg gjennom disse årene til å bli en meget sammensveiset
og treningsivrig gjeng. De kjører nå 4 fellesøkter i uken +
kamper i helgene. Samtlige spillere har tegnet medlemskap
på det samme treningssenteret for å drive egentrening når
det gjelder basis styrke. Med Elitespiller Fredrik Utengen
på plass som hovedtrener, så ser det veldig lyst ut for denne
gjengen også de kommende årene.

Konnerud Guttaboys – For en gjeng.

For 3 uker siden ble den offisielle videoen fra Granollers
Cup 2017 lagt ut. En av spillerene delte denne videoen på
sosiale medier med følgende kommentar «Dette var tider.
Sammen om noe!
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Konnerud Fotball ble Interkretsmestere!
Tekst: Christian Normann Johansen
Høstmørket var i ferd med å legge seg over
«Gryta». 140 tilskuere sto og trippa på
tribunen. Eye of the Tiger kjøres utover
høyttaleranlegget. Bluss i rein Ekornberget
stil. Gutta marsjerer inn til øredøvende jubel.
To lag er klare til å kjempe om tittelen som
regionens beste 14-års lag. Forholdene var
perfekte for en magisk kveld i Konnerud
Gryta!
Etter en lang og tøff interkrets-kvalifisering, hvor G14 laget
til Konnerud endte på en 4. plass, som var akkurat nok til
å sikre interkretsspill på høsten, var det ikke mange som
trodde at gutta skulle klare dette. Med hele sju spillere på
Kretslaget (Strømsgodset), ble det få fellestreninger hvor hele
laget var samla. Fotballformen var ustabil og de slet med å
få til jevne kamper. Det var ikke noe å si på det fotballtekniske, men gutta fikk trøbbel mot fysiske lag. Samspill og
laget satt ikke som det skulle.
Trenerteamet, ledet av Arvid Uteby og Øyvind Thorsen,
tok grep. Gutta jobbet knallhardt gjennom hele sommeren,
med et spesielt fokus på å forbedre det fysiske spillet og dødballsituasjoner. Høsten kom og gutta blei mer samspilte og
en sterk vinnervilje vokste frem i laget. Med 8 av 9 seiere før
kveldens møte med tabelltoer Kragerø, var det duket for en
intens interkretskamp i høstmørket på Konnerud.
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Den alltid engasjerte Thomas Lindland roper opp start
11’ern fra sjefplassen i speakerbua, og dommeren blåser i
gang kampen! Konnerudgutta tar kommandoen fra start og
tar tidlig ledelsen på en utsøkt corner, som finner Andreas
Waterfield Skiold i feltet. Litt senere er Andreas igjen farlig frempå og sender ballen i mål på nytt, denne gangen
med fint langskudd. En god første omgang av gutta, og
Konnerud er det klart beste laget.
Etter hvilen holder gutta trøkke oppe og kjemper seg til et
selvmål, fra en uheldig Kragerø spiller. Stillinga er 3-0 og
Konnerud begynner å føle seg trygge på seier, men i fotball skjer ting fort. Kragerø har ikke gitt opp og kommer
sterkt tilbake. De reduserer til 3-1. Spenningen lever, men
unggutten Skiold er igjen farlig med ballen i beina. Denne
gangen dribler han seg fint gjennom og setter ballen kontant i nota. I sluttminuttene kriger Kragerø inn ett mål til,
men det er for sent. Kampen ender 4-2 til Konnerud. «We
are the Champions» runger over stadion anlegget. Speaker
Lindland, som gjorde utsøkt jobb, takker for kampen og
gratulerer gutta med en fantastisk sesong. Konnerud G14 er
Interkretsmestere!
Det å bli interkretsmestere som et bydelslag, med spillere
kun fra Konnerud skolene, er meget sterk prestasjon. På
veien har unggutta møtt mange tøffe lag som er sammensatt
av de beste spillerne fra by eller region. Vi gratulerer G14
med en strålende sesong og ønsker gutta lykke til videre!

Sammen om noe, om
magiske kvelder i Konnerud
Gryta!

Konnerud
Bandyskole og Bandy Akademi
En Kunnskapsrik, Inkluderende og Levende
bandyskole for barn på Konnerud!
•
•
•

Lær å ha det gøy med skøyter på beina!
Lær å spille bandy sammen med venner!
Lær av Eliteseriespillere fra Konnerud IL sitt A-lag i Bandy!
2009-2012 barn: Bandyskole - Lørdager kl. 11:00-12:00
2008-2005 barn: Bandy Akademi - Lørdager kl. 12:30-13:30
Sted: Kunstisen på Konnerud
Datoer for Konnerud Bandyskole og Bandy Akademi
Uke 47: 25. november – Økt 1
Uke 2: 13. januar – Økt 5
Uke 48: 2. desember – Økt 2
Uke 3: 20. januar – Økt 6
Uke 49: 9. desember – Økt 3
Uke 4: 27. januar – Økt 7
Uke 50: 16. desember – Økt 4
Uke 6: 10. februar – Mini-Cup

Pris
Bandyskolen - 400 kr
Bandy Akademiet - 250 kr

Egen Jentegruppe!

Drakter, flasker og buff til alle!
Gratis utlån av utstyr!

Mer info og påmelding på:
www.deltager.no/konnerud_bandyskole_og_bandy_akademi

Sammen om noe!
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Norges flotteste idrettshus står nå
på trappa….
Tekst og foto: Jan Rune Idal
Konnerud idrettspark tilbyr et fantastisk
eldorado av aktivitetstilbud for de aller fleste og
ikke bare fra lokalmiljøet vi alle elsker.
Dette er hjertet til et av norges mest aktive fotball- og
bandymiljøer og som omkranses av et ski-, sykkel-, orientering- og turterreng i verdensklasse. Konnerud Idrettspark ble
åpnet i 1978 og har gradvis blitt oppskalert til et fantastisk
fotballanlegg og ble nå sist i 2016 utvidet til å inkludere en
av Europas flotteste kunstisbaner.
Anlegget summer av liv fra morgen til kveld og gjennom
sommer så vinter. Idrettsparken har allikevel alltid manglet
den siste finishen, det som gjør anlegget komplett: de tilhørende skikkelige praktiske fasiliteter og et knutepunkt som
limer miljøet og bygger de sosiale broene som skal til for at
enda flere og enda lengre skal være i aktivitet i klubben av
vårt hjerte: ET IDRETTSHUS:
• Et samlingspunkt for de aktive, tilskuerne, trenerne
og foreldrene
• Et skikkelig garderobeanlegg med opplagte praktiske
funksjoner som bygger sterke sosiale og sunne idrettsmiljøer
• Forsamlingslokaler med kafeteria og panoramautsikt
til aktivitetene under kamp, trening, publikumstid,
cup, idrettskoler og en mengde andre aktiviteter.
• Et stort kombinert oppholdsrom/skifterom/Spiserom/
Varmestue med tilhørende toaletter som «alltid» skal
være åpent for alle.

Et bygg for alle!

Bygget er tiltenkt å brukes så mye som mulig av våre barn,
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ungdom, voksne og gamle uavhengig av funksjonsevne.
Bygget skal brukes av våre organiserte aktive, publikum,
familier, skoler, barnehager, fritidsordninger og mange flere
hver eneste dag og kveld gjennom hele året. I praksis vil
bygget bringe garderobekulturen tilbake til Konnerud, den
fortjente varmestua til våre mange aktive ballspillere, skiftestua til våre aktive familier som skal ut på isen, et sted å
lagre og nyte matpakka når det det bøtter ned og ikke minst
en tørr og varm fantastisk tilskuerplass til alle som vil følge
sine nærmeste i fri utfoldelse på idrettsbanen. Fra byggets 2.
etasje vil hele regionen være velkommen til å nyte kakaoen
fra vår fremtidige kafeteria som vil henge over idrettsanleggets flotte boltreplass.
Behov for et idrettshus har vært adressert gjentatte ganger
og det gjort flere forsøk på å få reist et slikt anlegg. Neste
år vil det være 40 år siden det første spadetaket og tiden er
nå moden for at vi Konnerud folk åpner døra og SLIPPER
BYGGET INN.

Sammen om Noe!

Konnerud idrettslag ved fotball og bandygruppa forente
sine krefter i slutten av 2015 fordi en planlagt kunstisbane

adresserte behovet for garderober og idrettshus i idrettsparken. Konkusjonen var enkel, dette blir det viktigste for oss
å fokusere på i tiden fremover for å fremme et best mulig
aktivitetstilbud i vår bydel. Samstemt var gruppene på at
dette må vi bare få til og klarer andre idrettslag dette så skal
iallfall folket fra høyden som elsker denne ballen også klare
det. Det ble tatt noen telefoner til idrettslagets byggekyndige
mamma’er og pappa’er og det var hender i været umiddelbart. Så var det stille i et par uker før bygget plutselig lyste ut
prosjektoren på klubbhuset. Der var det og der strålte det:
NORGES FLOTTESTE IDRETTSHUS - tegnet av vår
lokale arkitekt Trond Martens. Det var et spesielt øyeblikk
og det kjentes akkurat ut som når mamma kikker på prislappen på jakka du vil ha… Og nå på lå lappen ved siden av
oss og blinket mer enn 12 000 000 problemer mellom oss
og bygget…
Det er byggets omfang på 660 kvm som er kostnadsdriveren, byggets utseende er ikke spesielt fordyrende, men det er
ekstremt funksjonelt, tidsriktig og det er virkelig noe å være
stolt av. Det spilte ingen rolle hvor mange flere jakker som
ble funnet frem – det er dette vi vil ha!
Snart har det gått 2 år og det er nedlagt masse arbeid på å
planlegge bygget, samt skaffe utrolig mye penger. Regler
for tippemiddel refusjon og mva refusjon har blitt finlest og
dette er viktige ordninger for oss som vil bygge anlegg. Det
har vært jobbet tett opp mot kommunene som eier anlegget og vi er heldige som har folkevalgte og kommuner som
er opptatt av idretten. Vi har spinka og spart. Vi har solgt
saker. Vi har vært gjennom utrolig mange finansieringsforslag. Vi har sendt gavesøknader i øst og vest og ære skal
de ha, uten dem blir det langt mellom samfunnsnyttige
prosjekter som vårt. Sommern 2017 var på vei og prosjektgruppa hadde begynt å kjenne melkesyra, vi trengte virkelig
snart en opptur, en stor seier og det raskt ellers stod hele
prosjektet fare.

Totalt sett var det 1,85 mkr i ren gave fordi fondets samfunnsnyttige formål så verdien av prosjektet vårt. Det var
fantastisk!
Fra denne mandagen har det blitt satt fart i alle ledd i hele
prosjektet. Forhåndskonferanser, byggesøknader, anbud,
universell utforming, brannkrav, materialbehov, osv osv må
planlegges og være vater. Dette kommer til å bli en krevende
prosess, men vi er utrolig heldige her opp på Konnerud
for ikke bare finnes den beste kompetansen, men det stilles
også gladelig opp når Idrettshuset til fremtidige generasjoner
skal bygges. Videre må det jobbes hardt med å få på plass
resterende finansiering som per i dag er på 2 mkr av totalt
12 mkr.

Vi går en spennende høst i møte!

I oktober vil det rulles ut et kronerullingsprosjekt på
Konnerud med formål om å skaffe 1 mkr til byggingen av
idrettshuset. Prosjektets hjerte er Konneruds nesten 11 000
innbyggere, men også fra folk i hele regionen som er opptatt
av idrett og barn og unges oppvekst vilkår håper vi kunne
være med å bidra. Tilsvarende prosjekter har blitt kjørt i lignende idrettslag og dette er noe vi har troa på uten å trenge
prakke enda flere dassruller, sokker, kransekaker eller kakelodd nedover øra på folk. Parallelt så vil det i tiden fremover
jobbes målrettet mot næringslivet for å kunne få støtte i
bytte mot sponsorflater. Like viktige er det å få oversikt byggefirmaene som kunne tenke seg å være med få reist dette
praktbygget til en hyggelig pris.

Sammen om et idrettshus!
Jan Rune Idal
Prosjektleder nytt Idrettshus

Mandag 21. august skjedde det! Da ringte Mor Teresa fra
Sparebanken Øst med alle gavers mor – det var en innertier
limt oppi krysset fra midtbanen. Dette var vendepunktet.

Sammen om noe!
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Sparebanken Øst støtter ditt lokalsamfunn!
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KIL Trening
Tekst: Christian Normann Johansen
Konnerud Idrettslag har også benyttet seg
av mulighetene den nye KIL Parken byr på
gjennom å arrangere KIL Trening for voksne.
I et mini-prøveprosjekt har vi sjekket temperaturen for
ønsket om trening for voksne på Konnerud. De tre første treningene ble gjennomført med stil og det spreke
Konnerud-folket visste sin besøkelsestid!
Øktene har vært preget av spennende aktiviteter og
morsomme utfordringer, som har resultert i tonnevis av
bevegelsesglede!

KIL presenterer:
Når:
Hvor:

Onsdag 18. oktober avslutta vi mini-prosjektet med
noe skuffende deltagelse, men utrolig godt trøkk fra de
som møtte opp. KIL Treninga blei faktisk avslutta med
TO økter. Etter litt dårlig kommunikasjon hadde ikke
alle fått meg seg at vi flytta økta til kl. 19:00! Så gleder
var stor når tre nye fjes møtte opp til «vante» tid: kl.
20:00, og vi fikk kjørt to knall bra økter med god kombinasjon av løping, styrketrening og Kanonball!!
Tusen takk for treninga!
Vi takker for et flott mini-prosjekt, og gir ikke opp selv
om vi kanskje ikke nådde ut til så mange som vi hadde
håpet. Derfor kjører vi på videre med et nytt tilbud for
voksne på Konnerud, nemlig GØMTIMEN!

GØMTIMEN med Normann og Engeset

Onsdager kl 20.00-21.30 ca
I gymsalen på vestbygda skole

For hvem:
Hva:

Alle voksne (±25år - ±45år)
GØMTIMEN står for GØy Med Trening I samMEN :)
Vi har ett ballspill hver uke som vi spiller i ulike former
med litt styrketrening i mellom slagene
Du betaler 100,- én gang - da er du med i gruppa og kommer på alle de treningene du ønsker. Påmelding her:
GØMTIMEN starter med Kanonball onsdag 8. november kl. 20:00
Når
Hva
Når
Hva
Onsdag 8.11
Kanonball-lek
Onsdag 29.11
Innebandy-lek
Onsdag 15.11
Basketball-lek
Onsdag 6.12
Alternative ballspill
Onsdag 22.11
Fotball-lek
Onsdag 13.12
Juleavslutning ulike ballspill
Sammen om noe!
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Har du sett KIL Parken?
Tekst: Christian Normann Johansen
Konnerud Idrettslag har i år bygget et nytt
nærmiljøanlegg, som er åpent for alle. Parken
består av flotte styrketrenings-apparater i
massivt tre, med kunstgress-degge og et flott
gjerde til å ramme inn det hele. Her kan man
trene styrke og leike seg i apparatene, og
parken passer for både barn og voksne. Barna
digger å være apekatter!
Gravinga startet i våres og parken har blitt levert av
Lek og Trivsel, som holder til på Konnerud Senteret.
En stor takk til ildsjelene Bjørn Jonasen og Thomas
Wheler (Byens beste vaktmester!) som har gjort en
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fantastisk innsats for å gjøre KIL Parken så flott som
den er i dag. Gutta har rulla ut kunstgress og satt opp
et kunststykke av ett gjerde, med litt hjelp fra resten av
KIL administrasjonen. De har stått på som super helter
gjør, i regn, vind og sol, for at Konnerud sin befolkning
skulle få et nytt nærmiljøanlegg. Tusen takk for strålende innsats!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen
til å teste ut den nye KIL Parken.

Utdeling av trenerhefte i
fotballgruppa
Tekst: Andreas Fjelltoft
Fordelt på to kvelder i september var til sammen nesten
60 trenere og lagledere i fotballgruppa samlet på klubbhuset. På programmet stod utdelingen av det splitter
nye trenerheftet som er utarbeidet av sportslig utvalg i
fotballgruppa, samt en gjennomgang av hvordan heftet
er bygget opp og en del prinsipper det er ønskelig at en
trener i Konnerud Fotball følger.
Trenerheftet er blant annet inspirert av et liknende
hefte i bandygruppa, og skal gjøre det enkelt for enhver
trener å lage en god fotballøkt for ulike aldersgrupper,
som er i tråd med fotballgruppas sportsplan. Heftet er
printet i A5-størrelse og er av god kvalitet så det skal
være enkelt å ha med seg i bagen og tåle en regndråpe
eller to. Sidene er bygd opp etter samme struktur som
sportsplanen
Resultatet ble to fine kvelder, med mange engasjerte til-

NÅ KOMMER
KOPPEN 2018

...SÅ MYE VARM DRIKKE
DU ØNSKER I HELE 2018

hørere, og forhåpentligvis enda bedre kvalitet på en del
treningsøkter for spillerne i Konnerud Fotball.
Trenerheftet er utviklet av Sportslig Utvalg i fotballgruppa, med Stian Ramsfjell og Andreas Fjelltoft.

TID FOR
BILVASK!

VI HAR OGSÅ HENGERUTLEIE!

CIRCLE K KONNERUD
GRAMSBORGVEIEN 2
3032 DRAMMEN

Sammen om noe!
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Allidretten blomster for fullt!
Tekst: Christian Normann Johansen
Årets allidrett sesong er godt i gang, og
200 barn er allerede påmeldt til å delta
i allidrettsaktivitet gjennom Konnerud
Idrettslag.
Aktiviteten er for det meste foreldrestyrt, men vi jobber med å få flere ungdomstrenere på plass, da vi har
hatt stor suksess med dette tidligere. Årets sesong startet
med oppstartsmøte på Klubbhuset i starten av september, hvor engasjerte og ivrige foreldre hadde møtt opp
for å vite mer om årets opplegg. Det var også mange
foreldre som benyttet anledningen til å melde seg som
foreldretrener, og til nå har over 30 foreldre engasjert
seg som trenere på de 10 allidrettsgruppene. Det er fantastisk å se så mange engasjerte foreldre som ønsker å
støtte oppom barnas aktivitetshverdag!
Nytt av året er at Konnerud IL har delt opp allidrett
sesongen i temaer og sender ut detaljerte aktivitetsprogrammer før hver økt. Dette gjør vi for å sikre at alle
barna får muligheten til å være en del av en allsidig
allidrettsgruppe, som legger til rette for morsomme og
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spennende leiker og aktiviteter. Temaene er bygget på
basisferdigheter og kjernemotorikk, og tilbyr en leiken
og allsidig tilnærming til idretten.
I løpet av året skal allidretten gjennom flere forskjellige idretter, der i blant alle de seks KIL-idrettene. Det
hele startet med Blåtime og fotballtrening, sammen
med Strømsgodset! Her fikk unga oppleve en helt unik
allidrett trening, ledet av Konnerudgutten og Blåtimemannen Lage Sofienlund, med stort fokus på idrettsglede.
Godset-Lage hadde også med seg en stor overraskelse
til Allidretten. Han hadde nemlig med seg hele 100 billetter som DNB har kjøpt til KIL-Allidretten, sånn at
vi kan selge de til våre medlemmer. Inntektene fra billettsalget får allidretten beholde, og vil bli brukt på nytt
utstyr til allidretten. Det var utrolig snilt og gledelig av
Strømsgodset og DNB. Så i slutten av oktober blir det
Godset-kamp på hele allidrett gjengen, og det gleder vi
oss stort til!

Para-Alldirett på full fart fremover!
Tekst: Christian Normann Johansen
4. september 2017 står som en merkedag i
Konnerud Idrettslag. Dette var nemlig dagen da
KIL arrangerte den første Para-Allidrett treninga.

10 håpefulle barn hadde møtt opp for å prøve noe helt
nytt. De var spente, nervøse og litt forsiktige i starten.
Det var duket for allidrett. Det var duket for trening med
gjengen. Barna skulle trene sammen med nye venner.
Sammen med nye lagkamerater og lagvenninner. De skulle
bli en del av et lag. De skulle bli en del av KONNERUD
IDRETTSLAG.
Anført av undertegnete, Christian, og den nyutnevnte
hovedtreneren, Henrik Grøttland, skulle lage guides
gjennom den første økta. Vi kalte inn barna og samla dem
på midten, introduserte oss selv og ønsket dem hjertelig velkommen til Allidretten i KIL. Vi hoppet rett inn
i leik, for det er jo derfor vi er her, for å leike og være i
aktivitet. En leik ble til to leiker, og to leiker ble til tre.
Engasjementet steg og idrettsgleden lyste ut av øya på alle
barna. Noe så ærlig og «pure», som et barns opplyste ansikt
under en morsom leik skal man lete lenge etter. De rolige
og forsiktige barna hadde blitt til ivrige og aktive idrettsutøvere. Det er så morsomt å se hvordan barna stor koser
seg med aktivitetene i gymsalen på Vestbygda skole. Nesten
like morsomt er det å se det levende engasjementet til foreldre som er med på aktiviteten. Dette kommer til å bli et
fantastisk lag for Konnerud IL og noe vi kan glede oss over
i mange år fremover!

Veien mot 4. september 2017 var ikke alltid like lett og
mye arbeid har blitt lagt ned for å få dette tilbudet på plass.
Gjennom Kjelkedagen som ble arrangert i vinter fikk vi
en flott pengegave fra Gjensidigestiftelsen, som gjorde det
mulig å bygge videre mot drømmen og før sommeren ble
det avholdt en ide-samling for foreldrene til de vi kom i
kontakt med gjennom Kjelkedagen. Her kom vi frem til
hva vi ønsket og hvordan vi skulle få det til. Uten engasjementet fra foreldrene hadde det ikke vært mulig. Når vi da

Andreas Bjørnstad på para-trenerkurs sammen med KIL i gymsalen på
Vestbygda skole, tidligere i høst

avholdt en bli kjent dag for alle barna, var gleden stor når
vi så hvor mye de koste seg med aktiviteten. Det var da jeg
skjønte at dette måtte vi bare få til! Idrettsglede for alle sier
Norges Idrettsforbund. Da betyr det det. Det betyr ikke
idrettsglede for noen, eller for mange, eller for de fleste.
Det betyr at alle har KRAV på å oppleve idrettsglede på ett
ukentligbasis.
Det er derfor meget gledelig å se denne gjengen boltre seg
i gymsalen og stor kose seg med idrettsglede i praksis, hver
eneste mandag gjennom hele året. Det er også derfor meget
gledelig å se at enda flere ønsker å være med på å bygge
oppunder dette tilbudet. I oktober fikk vi fantastiske gaver
fra Stiftelsen Sophies Minde og Prinsesse Märtha Louises
Fond, som gir Konnerud IL muligheten til å videreutvikle
tilbudet og gi barna et unikt opplegg de har savna i veldig
lang tid.

Sammen om noe, om
idrettsglede for alle!

Sammen om noe!
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O-sesongen 2017
Tekst: Isa Heggedal
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Målet vårt er at flest mulig skal drive med orientering lengst
mulig, at alle som er med i o-gruppa skal føle seg som en del

På Hovedløpet på Beitostølen (som er NM for 14-16 åringer) var vi 4.største klubb i landet med 16 deltakere, og på
junior NM helgen i Orkanger var vi 3. største klubb i landet
med 6 stafettlag på jr NM stafett. Dette er vi veldig stolte
av. Og når vi i tillegg har mange løpere som har tatt medaljer i NM, flere som har vært på representasjon for Norge, og
sist men ikke minst har fått en juniorverdensmester i klubben (Audun Heimdal som var med å ta gull i junior VM
stafett), så kan vi ikke være annet enn fornøyde 

o

Vi startet med klubbtur til Danmark midt i mars, og etter
det har det gått slag i slag med treninger, konkurranser,
samlinger og ferieløp. Vi var på klubbtur i Sarpsborg i april.
Vi var på 10Mila i Sverige i mai. Vi var på Jukola i Finland
i juni. Rekruttene våre har vært på O-Troll leir med besøk
i Vikersundbakken. Vi har vært på O-Festivalen i Oppdal.
Vi var en gjeng på verdens største o-arrangement, O-Ringen
med 15000 deltakere i juli. Ungdommene har vært på
Hovedløp og O-landsleir på Beitostølen. Og vi var på KM
helg i Hemsedal i september, med flott vær i fantastiske
omgivelser. Så jeg tror og håper at alle i o-gruppa sitter igjen
med mange gode minner fra årets sesong.

av «flokken», og at de som ønsker å bli gode skal få mulighet til det. Og det viser resultatene for 2017 sesongen at vi
lykkes med.

Sæ
r

Søndag 15. oktober avsluttet de fleste i o-gruppa
sesongen 2017 med klubbmesterskap på
Konnerud. Her stilte det opp 74 spreke o-løpere,
fra 5-65 år. Og dette er betegnende for årets
sesong. Vi har vært mange, vi har vært gode, og vi
har hatt mange flotte opplevelser sammen.

mo

O-familien
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Og her er alle som har tatt NM medaljer og
fortjener en ekstra påskjønnelse:
• Audun Heimdal: Gull på jr. VM stafett, Sølv på jr. VM
mellomdistanse, 2 NM gull, 2 NM sølv, 1 NM bronse og
vinner av Norgescupen sammenlagt
• Jørgen Baklid: Sølv på NM mellomdistanse, sølv på
NM stafett, bronse på NM sprint, og har løpt for Norge
både på junior VM i Finland og på juniorlandskamp i
Østerrike
• Maiken Økern Hågård: Sølv på junior NM stafett, og
har løpt for Norge på juniorlandskamp i Østerrike
• Thea Sildnes Baklid: Sølv på NM natt
• Aslak Heimdal: Sølv på junior NM stafett
• Jenny Baklid: Gull på Hovedløpet langdistanse, gull på
Hovedløpet sprint, sølv på junior NM stafett
• Andrea Ranvik: Sølv på junior NM stafett
• Mille Jægtvik: Sølv på Hovedløpet sprint

Sølvgutta

Nå gleder vi oss til neste sesong, og håper at det blir en skikkelig Konnerudvinter med masse snø, så vi kan kose oss på
flotte skiturer i marka.
Det eneste som gjenstår nå er at 15 av mammaene i
o-gruppa «Kraftens mammaer» skal til Venezia å løpe o-løp
(og kose oss) i november og at ungdommene skal på avslutningstur sammen med resten av Buskerud o-krets til Borås,
der de blant annet skal løpe sprintløp i dyreparken 
Og for de som syns det høres ut som vi har det moro i
orienteringsgruppa er det bare å møte opp på trening. Vi
starter opp vintertreningen med basistrening på Konnerud
skole på onsdager fra slutten av oktober.
Sølvjentene

Sammen om noe!
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Livet i Sykkelgruppa
Tekst: Ole Andre Garnvik Foto: Hilde Siewers
Alt har en slutt er det noe som heter! For oss
terrengsyklister så er det vel den følelsen vi
kjenner litt på nå i disse dager.
At de siste sykkelrittene er unnagjort og at den «offisielle» sykkelsesongen er på hell. For mange er oktober

en siste tur i skogen på sykkelen, mens andre har noen
hvileuker før oppkjøringen til en ny sesong starter.
Mange av våre medlemmer bytter idrett og er aktive
gjennom hele vinteren med andre idretter. Vi er heldige
som tilhører et idrettslag som Konnerud IL som har
idrettsaktiviteter og tilbud for både små og store, gjennom hele året!
Sesongen 2017 går inn historiebøkene for sykkelgruppa. Det er første gang at vi har med en utøver i
VM (rundbaneritt XCO). Vi er utrolig stolte og glad
på Jørgen Anmarkrud sine vegner. Alle som kjenner
Jørgen vet at det ligger mange timer med hard og målrettet trening på veien, til tross for sin unge alder. Vi
håper og tror at dette bare er starten på en forhåpentligvis lang og god karriere for Jørgen.
Men det er flere enn Jørgen som er glad i å tråkke
rundt på to hjul i sykkelgruppa. Spesielt morsomt er
det å registrere at det spirer og gror blant våre yngre
medlemmer. Vi har nå et godt knippe med unge og
motiverte syklister som trener bra og syns det er moro å
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være med i lokale ritt som TeVeBu cup og Kalas Cup.
Men det aller viktigste for sykkelgruppa er at både små
og store skal ha det moro på sykkelen og med hverandre.
Vår form for sykling er innenfor sjangeren rundbaneritt (XCO). Vi teller nå rundt 90 medlemmer, men vi
ønsker oss flere medlemmer. Både små og store. Vi kan

tilby et hyggelig, sosialt og inkluderende miljø hvor
gleden med og utøve terrengsykling er i fokus, uansett
nivå. Vi er opptatt av å trene på -og utvikle grunnferdigheter i terrengsykling for både barn, ungdom og
voksne. Vi har organiserte treningstilbud fra aldersklasse
7 år og oppover. I tillegg så har vi en voksengruppe som
trener fast på tirsdager i sykkelsesongen. Voksengruppa
trener mest i sjangeren maratonritt og har organisert seg
selv ved at engasjerte Terje Thorstensen har tatt hovedansvaret for treningene. Så hvis du har lyst til å prøve
terrengsykling, eller har spørsmål omkring opplegg, så
er det bare å ta kontakt med oss.
Til tross for at vi er en forholdsvis liten sykkelgruppe
så er vi etter hvert blitt gode på å arrangere terrengsykkelritt. I år har vi arrangert Norgescup i maratonritt (Montebellorittet sammen med Sande IL) og
Norgesmesterskap i rundbaneritt XCO/XCE, som gikk
over 2 dager. Vi er også medarrangør i TeVeBu cup
(Telemark/Vestfold/Buskerud). Dette er et lavterskeltilbud som har som hensikt å rekruttere nye terrengsyklister. I år hadde cupen totalt 7 ritt. Konnerud IL sykkel

arrangerte det sjuende og siste rittet som i tillegg var
klubbmesterskap for Konnerud syklistene. Jeg finner
det på sin plass å takke alle medlemmer som frivillig
bruker mye av sin fritid på disse arrangementene. Dere
er uvurderlige og holder «hjulene» i gang. En meget
stor takk til dere alle sammen. Sammen om noe, ikke
hver for oss, er i høyeste grad gjeldendene for sykkelgruppa!
Da gjenstår det bare for meg å takke for i år… og på
gjensyn igjen til våren 2018!

Sammen om noe…
sammen om moro og
idrettsglede i sykkelgruppa
og Konnerud IL!

Sammen om noe!

29

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

KIL nostalgi

Ungdomsgruppa 25 år i 1980
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Ungdomsportrett:

Jørgen Anmarkrud
Tekst: Christian Normann Johansen
Foto: Hilde Siewers
Jørgen Anmarkrud går all-in for å kunne
leve av sin største lidenskap; terrengsykling!
Med en helt rå vinnerskalle og en tørst etter
mestringsfølelsen, har KIL-gutten flytta til
Lillehammer for å bli en del av idrettsmiljøet
på Norges Toppidrettsgymnas.
Ved NTG Lillehammer får Jørgen muligheten til å
trene og utvikle seg i et av Norges ledende toppidrettsmiljøer, og i et miljø som har vært et viktig steg på
veien for flere av dagens norske toppsyklister. Sammen
med 45 andre utøvere fordelt på landevei, terreng og
downhill, gjennomfører syklistene mellom 5-7 fellesøkter ukentlig og de har 5 samlinger i løpet av skoleåret.
4 av dem i Norge og en i Spania. Ikke noe tvil om at
Konnerudgutten er i gode hender.
Takket være sykkelgruppa og familien har Jørgen også
hatt gode forhold som syklist i Konnerud Idrettslag.
Med en utrolig dyktig og engasjert far og trener, Ole
Martin Anmarkrud, har både Jørgen og storebroren
Ådne fått utrolig god oppfølging oppgjennom åra.
Forholdet til storebror har vært utrolig viktig for Jørgen
sin utvikling.
«Det har vært helt rått å ha en storebror som man kan
strekke seg etter og bli pushet av når man kjenner syra
komme snikenes på. Jeg og Ådne fant tidlig ut at sykkel var det som var gøy. Rundt 10 års alderen begynte
jeg å bli med på de litt lengre turene sammen med
han. Det gikk fryktelig fort i starten, men jeg ga alt
for å ikke være dårligere enn han. Ådne har alltid vært
forbildet mitt og jeg har alltid sett opp til han. En dag
begynte jeg å sykle like fort som han. Det var deilig å
kjenne mestringsfølelsen, og det blei enda deiligere når
jeg begynte å sykle fortere enn han. Vi har hele tiden
lært av hverandre og nå er det jeg som pusher han, like
mye som han pusher meg. Detta er gull for utviklinga
til begge!»
Som en del av KIL var brødrene viktige bidragsytere
inn i sykkelmiljøet på Konnerud. «I sykkelgruppa er det
et skikkelig bra treningsmiljø, og man har det veldig
gøy på trening. Sammen jobber alle knall hardt for å
utvikle seg. Det viktigste for meg er at jeg har et mål på
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alle treningsøkter jeg legger ut på.»

«Når jeg setter meg mål, kan jeg
lære av øktene og bli bedre.»
Det er lett å forstå at Jørgen er en meget ambisiøs
idrettsutøver, med store mål og masse motivasjon. Med
sitt utrolige pågangsmot og en lekende tilnærming til
sporten sin, har han satt seg et mål om en gang å kunne
leve av sporten sin. Fra tidlig alder var Jørgen glad i å
stå på toppen av pallen, og han mimrer tilbake til et av
hans beste idrettsminner fra barndommen: han var bare
10 år og på ritt i Danmark, men allerede hadde han
et godt trøkk i pedalen og syklet fortere enn de fleste.
Han syklet faktisk så fort at han vant hele rittet, havnet
på toppen av podiet og fikk blomster. Det var stas. Han
var ikke vant med premiering og rangering i Norge,
men han likte smaken av å lykkes. Han likte bekreftelsen på at han var raskest, og han elsket mestringsfølelsen av å sykle et bra ritt.
Etter en fantastisk førstesesong som junior, hvor Jørgen
ble Nordisk Mester, tok NM sølv og syklet inn til en
knallsterk 10. plass i EM, ble belønningen en billett til
Junior VM i Australia. Jørgen hadde følgende å si om
sin tur down-under:
«VM i Australia var mitt første VM. Det var stort å

være med og jeg tok turen som læring. Etter en hard
oppkjøring, og en LANG reise på 40 timer, ble jeg forkjølet når jeg kom frem. D fikk jeg dessverre ikke gjort
alle forberedelsene mine, men det hemmet meg ikke så
alt for mye. Jeg startet som nr. 40 i en løype der starten
var viktig, og jeg lå lenge an til å kjempe om topp 10,
men så punkterte jeg og tapte en del plasser. Resultatet

var ikke det viktigste med turen, det viktigste var at jeg
lærte mye som jeg får bruk for til neste år.»
På turer og treninger har det vært utrolig kjekt å ha
pappa som trener og bror som motivator og treningskompis. Jørgen er meget takknemlig, og han kan ikke
få sagt nok om viktigheten av den jobben Ole Martin

har lagt ned som trener: «Jeg har hatt pappa som sykkeltrener helt til jeg flytta til Lillehammer. Jeg er helt
sjukt takknemlig for å ha fått den støtten og ha blitt
pusha ut på trening, uansett vær og form. Det er så viktig at foreldrene tar deg med ut tidlig. Jeg vil si det har
vært en stor fordel for meg når treneren er med på alle
treningene. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten
han.»
Målene for neste sesong er klare, og Konnerudgutten
skal kjempe for å få med seg så mye som mulig av turer
med landslaget og ta nye steg som idrettsutøver. Neste
år er resultatmålet å kjempe om seier i junior VM. Det
er utvikling og resultater som motiverer han mest av alt.
«I fremtiden er målet å kunne leve av idretten min,
men jeg vet at det er de færreste som får muligheten til
det. Jeg skal ha kontinuitet og kvalitet på øktene, og jeg
gir ikke opp før jeg har fått det til.»
Vi ønsker Jørgen lykke til med utviklinga og gleder oss
til å følge deg i årene fremover. Tusen takk for praten!
Tilslutt kommer Jørgen med et veldig viktig råd til alle
unge:

«Ha det gøy på trening, lek
masse og dra ut i all slags vær!»

Den tøffe sesongen
Tekst: Ole-Christian Larsen
De foregående sesongene 2015 og 2016 har Konnerud
havnet på 3. plass begge årene, og vi så ut til å være en
klubb som stabiliserte oss som et av de beste lagene i
4. div. Ønsket om å rykke opp til 3. div var definitivt
til stede, og alle skulle jobbe hardt for å leve ut denne
drømmen. Dette skulle forbli med en drøm, hvert fall
med det første. Divisjonssystemet i norsk fotball var
i endring, det samme var fotballgruppen i Konnerud
A-lag. Systemforandringene medførte at store deler av
lagene i 3.div kom ned til oss i 4.div, samtidig som
store deler av 4.div falt ned til 5.div. Samtidig hadde
noen av nøkkelspillere forsvunnet med snøen, og dette
gjorde gruppa ekstra bekymret for hvordan sesongen
kom til å bli. Vi visste det kom til å bli tøft, men
ikke så tøft som det ble. Konnerud A-lag videreførte
verdiene vi hadde fått inn med morsmjælka av Lage
Sofienlund, og fullførte sesongoppkjøringen.
Allerede i sesongoppkjøringen merket vi en manglende
intensitet, en gnist som var borte og flere som hadde
latt juleribba ta overhånd. Vi var alle spente før sesongen, men vi kjente fort at ikke alt var som det skulle i
Artikkelen fortsettes neste side...
treningskampene.
Sammen om noe!
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Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Snøen ble mer eller mindre borte og det var klart for
en rekordtidlig serieåpning borte mot Solberg. Et lag vi
alltid har trua på at vi kan slå, men som denne gangen
tok oss på senga og ga oss 9-3 i sekken. Denne regnfulle vårdagen skulle vise seg å være begynnelsen på
en ond sirkel for Konnerud A-lags videre sesong. Det
virket som at Konnerud skulle slå tilbake allerede mot
Jevnaker i gryta, da resultatet ble 3-2 til Konnerud.
Men dette viste seg å bare være et bittelite plaster på
såret før såret på nytt skulle bli revet opp og forbli blødende.

Et godt miljø

Selv om dette, etter min mening, har vært Konnerud
A-lag tøffeste sesong på mange år, så har dette samtidig vært en av de mest minnerike sesongene på lenge.
Ordtaket: ”Det er i motbakke det går oppover”, er noe
vi virkelig har fått kjenne på kroppen denne sesongen.
Vi har sammen tapt mange kamper, men det er nettopp dette som har gitt oss en lykkerus uten like i de
kampene vi har vunnet, og dermed gitt oss fantastiske
minner. Kampen mot Åssiden var et stort vendepunkt
for oss, og en kamp som virkelig satte fyr på gryta. Vi
fikk bevist at vi kunne hamle opp med de store gutta.
Denne selvtilliten var en mangelvare i spillergruppa,
noe jeg tror har hemmet oss store deler av sesongen. Vi
hadde ikke trua på det vi gjorde og vendte heller det
andre kinnet til da vi møtte motgang.
Da vi mistet flere nøkkelspillere før sesongstart fikk vi
samtidig et sterkere bånd med juniorlaget, noe som har
vært savnet lenge. Ordet hospitering var lenge borte
og selv har jeg (23 år) pumpet baller og fraktet utstyr
til kamp og trening fra jeg kom opp på A-laget som
16-åring og fram til nå. Denne hospiteringen har ikke
bare ført til at undertegnede slipper å bære baller frem
og tilbake fra kamp og trening, men ført til en sterkere
gruppe på treningsfeltet. Juniorene har økt antallet på
trening og gitt treneren muligheter til å utføre flere
gode øvelser på feltet. Flere av juniorene som har tatt
steget opp har kommet inn i varmen hos A-lagsgutta
og fått spilletid i den tøffe 4. divisjonen, men det beste
er at noen har bemerket seg stort og fått en plass i
11-eren. Vi håper at flere unge spillere fra både gutteog juniorlag har et ønske om å spille for Konnerud
A-lag på det øverste nivået vi har å by på i klubben, slik
at vi kan utvikle spillere, men også hele fotballgruppa.
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Sammen om noe!

En god hospiteringspolitikk er nøkkelordet for
Konnerud A-lag.

«I Konnerud IL A-lag har vi
gått sammen om å være et lag
som oser av spilleglede, fellesskap
og et felles ønske om utvikling,
som kjennetegnes av dyrisk vilje
til gjenvinning av ball og
spillere som tørr og vil holde
ballen i laget.»
Vi gleder oss til hver gang vi møtes, men ikke bare fordi
vi skal spille fotball, men fordi vi skal være sammen
sosialt. Vi er en magisk spillergruppe som har det utrolig gøy sammen, men som hver trening utvikler hverandre til å bli bedre fotballspillere og mennesker. Det
foregår ikke bare en utvikling med ball i beina, men en
utvikling hos selve mennesket.
Sesongen er fortsatt ikke ferdig, og posisjonen vår på
tabellen er enda ikke sikret med tanke på spill i 4.div
neste år. Det gjenstår tre kamper, hvor kampen mot
Modum er den eneste og siste hjemmekampen som
gjenstår.
Vi ønsker å takke dere som alltid stiller opp på kamp
for støtten, og vi håper å se dere igjen de resterende
kampene, men også neste sesong.

SOLSKJERMING
Vi fører et bredt spekter av produkter for innvendig
solskjerming fra Luxaflex®. Skreddersydde Luxaflex®
produkter laget etter mål bringer liv til rommene. Med
inspirerende design, innovative betjeninger og kvalitet
vevd inn i hver enkelt gardin vil du alltid være sikker på
at du har gjort det riktige valget for ditt hjem og din stil.
Luxaflex® får du hos oss!

TAPET
Skap magi med tapeter! Med tapeter endrer du
farge, stil og stemning i et rom raskt og enkelt!

Høstens tapetnyheter
får du hos oss!

Anerkjente leverandører og produkter av høy kvalitet!
ÅPNINGSTIDER: MAN - TORS 10-19 / FRE 10-18 / LØR 10-17 • FØLG OSS PÅ FACEBOOK

• TLF: 40 19 77 00 • KONNERUD SENTER, PETTERSVOLLEN 3
Sammen om noe!
R

35

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

