KONNERUD
SPORT

Sammen om noe!

Et klubbmagasin for Konnerud IL

41. årgang - 3/2016

Camp Konnerud
side 10

Portrett: Audun Heimdal
Side 34
Allidrett for ungdom
Side 33

WWW.KONNERUD.NO

Åpning av kunstisbanen
Side 15

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Forord
Innhold
Forord!
Blanke ark
Hva skjer i idrettslaget?
Historietimen
KIL-fest – 90 år
God Jul fra styret
Camp Konnerud 2016
World Cup Sprint Drammen
Livet i bandygruppa
Konnerud kunstis åpent
Super Torsdag
Livet i håndballgruppa
Ingen dommer – ingen kamp
Åpen hall
Sportyungdom
Miljøsuksess i seniormiljøet
Kretsmestere 2016
Flott sesong og spennende
utvikling for Konnerud Fotball
O-Event Borås 2016
Årgangstreninger 2004
årgangen
First Follower
Allidrett for Barn
Ungdomstrenere
Allidrett for Ungdom!
Møljebordet’s Misforståelse
Portrettet - Audun Heimdal

Neste nummer
Nr. 1 - 2017
Opplag: 4.000
Kommer
2017

Konnerud Sport
Nr. 3 - 2016
41.årgang
Opplag: 4.000

2
3
4
6
8
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tekst: Christian Normann Johansen
Konnerud Idrettslag er et fleridrettslag
som det skjer utrolig mye bra i og som
aktiviserer utrolig mange mennesker
på en fantastisk måte. 2016 har vært
ett år fylt med 1. plasser og 28. plasser.
Ett år fylt med aktivitet og idrettsglede.
Ett år fylt med nye anlegg og nye
prosjekter. Ett år som starta med KILFest og World Cup sprint, og som
avsluttes med Sportslig Juleforum og
Konnerudrennet. Det skjer veldig mye
bra i Konnerud IL, men jeg sitter med
en følelse at vi har så mye mer å gå på at vi kan gjøre så utrolig mye mer!
Vi går nå veldig snart inn i 2017, vårt 90’ende
år som idrettslag. La oss nå gjøre dette til ett
år der vi virkelig er sammen om noe, ikke
hver for oss. La oss gjøre hva som er best for
Konnerud IL sine medlemmer, eksisterende
og nye. La oss gjøre hva som er best for
Konnerud, Drammen, Norge og verdens
befolkning. Vi er et lite idrettslag på en liten
prikk et sted på denne globusen, men vi
kan virkelig oppnå store ting når vi jobber
sammen. Hvis vi klarer å legge uenigheter
til side og se fremover, om vi klarer å se hva

som er viktig for idrettslaget og Konnerud sin
befolkning. Ja, da kan vi virkelig få ting til å
skje.
Vi er et idrettslag med så umåtelig mye
potensiale. Vi har erfarne mennesker med
skyhøy kompetanse, vi har unge og sultne
folk med nye friske ideer, vi har ressurssterke
mennesker som har lyst til å videreutvikle
idrettslaget vårt. Det er så mange bra
mennesker i Konnerud IL, men vi kan
kun oppnå vårt fulle potensial om vi alle
jobber sammen. Om vi er villige til å følge i
ildsjelenes fotspor. Om vi er tøffe nok til å gå
egne veier. Om vi er sammen om noe, ikke
hver for oss!
Jeg ønsker derfor å utfordre dere til å forme
Konnerud IL sitt fulle potensiale, til det
idrettslaget du ønsker å være en del av i 2027,
da er vi 100 år. Grip blyanten og tegn, skriv,
kladd og leik med fantasien. Hjelp oss å forme
KIL 2027 til Klubben i ditt hjerte, for alltid.
Dere får blanke ark og ingen instrukser –
Lykke til!
Ta et bilde av ditt bidrag og send det til
oss enten på Facebook eller på e-post til
christian@konnerud.no, eller del det hvor enn
du vil med #KIL2027.
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Sammen om noe,
ikke hver for oss!

Konnerud IL 2027 – Blanke Ark
Hvordan ser ditt idrettslag ut om 10 år?

#KIL2027

Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?

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

Sportslig Juleforum
Torsdag 15. desember inviterer idrettslaget til Sportslig
Juleforum og Åpent Klubbhus! Klubbhuset er åpent fra kl.
17:00, og forumet starter kl. 20:00. Her vil alle gruppene
presentere siste nytt fra sportsåret 2016 og vi vil diskutere
veien videre.

Klubbsamling på Oset
Skigruppas samling på Oset ble en
minnerik og bra helg på ski i flotte
omgivelser på Golsfjellet.
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Gratulerer!
Vi gratulerer Konnerudjenta Kristine
Stavås Skistad med seier i juniordamenes
sprintoppgjør på Gålå i Oppland lørdag
26. november. Lykke til videre i sesongen!

A-lagsmiljøet
Konnerud Fotball sitt stolte A-lag endte til slutt på
en sterk 3. plass i årets 4. divisjon, og B-laget ble
kretsmestere i 6. divisjon. Idrettslaget gratulerer!

FIS World Cup
Den klassiske skisprinten blir igjen arrangert
i Drammen sentrum, med Konnerud IL som
medarrangør og dugnadsspesialister. Denne
sesongen går rennet av stabelen den 8. mars.
Hold av datoen og bli med på folkefesten.

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!

Ny A-lags trener
Kjølv Eidhammer er A-lagets nye trener.
Kjølv er en kunnskapsrik trener med stort
engasjement og vil uten tvil være rett mann
for Konneruds A-lag i fremtiden. Tidligere har
han trent både juniorlag (gutt) og damelag i
klubben. Vi ønsker Kjølv velkommen!

Konnerudrennet
Skigruppa ønsker alle skivenner velkommen til
Konnerud skistadion den 17. og 18. desember!
Her blir det full aktivitet på stadion og åpen kafe i
Konnerudhallen.

Følg oss på Facebook

Følg oss på

Klubben i Mitt Hjerte
Konnerud Idrettslag vant 10.000 kr i årets
«Klubben i Mitt Hjerte» konkurranse!
Vi endte også på en
fantastisk 4. plass totalt
av over 4000 idrettslag.
Tusen hjertelig takk til
alle som stemte på oss!

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!

KIL Fest - 90 år!
Konnerud IL feirer 90 år i 2017 og inviterer til
storslagen bursdagsfeiring den 31. mars!

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 tippe-karma. Vi oppfordrer alle til å sende
grasrotandelen sin til Konnerud IL. Send SMS
«Grasrotandelen 971307277» til 2020!

Sammen om noe!
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Historietimen
Konnerud’s gode guttelag for 53 år siden.
Tekst: Per Runar Thoresen
I september 1963 arrangerte Fotballgruppas
junioravdeling turnering på «Sletta» hvor 5
klubber deltok. Det var Glassverket, Skoger,
Vinn Sande, Nordre Sande og Konnerud. Det
var lilleputtlag og guttelag og Konnerud var
ubeskjedne nok til å vinne hele turneringen i
sin gutteklasse. De vant 2-0 over Nordre Sande
i finalen. Glassverket vant Lilleputtklassen.
Juniorlaget til Ullevaal.

Leder av Juniorfotballen Hans Jørgen Wiborg ville
gjerne også påskjønne Juniorlaget siden de ikke hadde
fått delta i turneringen på Sletta. Han skrapte sammen
penger fra overskuddet i kassa og inviterte Juniorlaget
På bildet ser vi Junioroppmann Hans Jørgen Wiborg på KIL’s generalforsamling
på Stordammen pensjonat overlevere Guttelagets turneringspokal (vandrepokal)
til KIL’s formann Oskar Mortensen.

til Cup-finalen som den gang i 1963 gikk i september.
Det ble samling i Jarlsbergkrysset (før rundkjøringen
kom) og i privatbiler bar det inn til Ullevaal stadion og
cup-finale som var alle fotballspilleres drøm. Endelig
fikk gutta se hvordan man spiller for å bli Norgesmester
i fotball. Det var lag med tung fotballhistorie på banen.
Skeid vant 2-1 over Fredrikstad etter ekstraomganger. I
Konnerud Sports referat kan vi lese om en minnerik tur
for gutta.

Guttelaget som vant:
Foran fra V: Bjørn Ole Storhaug, Arvid Solberg, Kjell Larsen, Harald Hansen
og Ove Syvertsen
Bak fra V: Jan Aune, Ragnar Kollerud. Ole J. Blomholdt, Birger Johansen,
Dag Jonassen, Birger Johansen.
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Historietimen
Ærespris til Konnerud IL.

Etter det vellykkede Ski NM på Konnerud i
1978 delte Drammen ut sin årlige ærespris til
Konnerud IL. Det var en pris på 10000 kr.

Foran fra V: Gunnar Olav Løvås, Rolf Pettersvold,
Oskar Mortensen. Åshild Kollerud, Arild Bjølgerud,
Per Hansen, og Arne Kristoffersen.

Idrettslaget ble invitert til en hyggelig prisutdeling i
Drammen Sparebanks lokaler hvor hovedstyret og flere
sentrale personer i Konnerud IL deltok:

Bak fra V: Randi Sommerstad, Gerd Eriksen, Tore
Axelsen, Erik Dalheim (ordfører), Hans Olsen, Geirr
Kihle, Ragnar Anker Nilsen (Drammen Sparebank),
Bjørn Jonassen og Arve Larsen. Foto: Joronn Sagen

Sammen om noe!
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KIL Fest – 90 år!

Konnerud IL fyller til neste år 90 år som
idrettslag, og vi inviterer derfor til storslagen
bursdagsfeiring og KIL Fest, den 31. mars, i
Konnerudhallen!
Konnerud Idrettslag har gleden av å invitere alle KILvenner og hele Konnerud sin befolkning til storslagen
feiring. Hold av datoen og ta med hele familien på en
ungdommelig og familievennlig feiring.
KIL-festen er en fest for hele Konnerud IL der alle de
ulike særgruppene kommer sammen i Konnerudhallen
for å markere det foregående idrettsåret.
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KIL-festen åpner dørene klokka 18:00, og det vil da
være pølseservering i hallen. Fra 18:30 starter markeringa fra scenen. Her vil utøvere, lag, trenere, ledere og
ildsjeler som har utpekt seg spesielt positivt i idrettsåret
2016 få sin velfortjente heder og ære. Markeringa varer
fram til klokka 20:00, etterfulgt av musikk og underholdning for alle, frem til 23:00.
KIL-festen er gratis. Påmelding skjer ved å sende mail
til konnerud@konnerud.no.

God Jul fra styret og
administrasjonen!
2016 nærmer seg slutten og julen ringes
snart inn. Nok et idretts år er lagt bak oss.
Det 89. året i Konnerud Idrettslags historie
har kommet og gått. For mange har det vært
et år fylt med aktiviteter, med hundrevis
av fantastiske minner, tøffe treningsøkter,
morsomme samlinger og stolte øyeblikk.

Det er disse som stiller opp på klubbinterne trenerkurs, årgangsmøter og forumer for at idrettslaget vårt
kan utvikles til å bli enda litt bedre. De drar i gang
årgangstrening for å øke fellesskapsfølelsen i årgangene,
de arrangerer bowlingkvelder for at laget skal ha det
kult sammen, og det er de som får med ungdommen
forbi frafallsperiodene. Disse fantastiske menneskene
hjelper også til med å dele ut Konnerud Sport, sånn at
4000 husstander får det i postkassen sin.

Mye av dette kan du takke de frivillige i Konnerud
Idrettslag for! Uten trenerne og laglederne som stiller opp dag og natt, uansett vær og forhold, hadde det
vært umulig å aktivisere de nesten 3000 medlemmene i
Konnerud IL.

Trenerne, laglederne, styremedlemmene, banemannskapene, dugnadsheltene, hallvaktene og ildsjelene står
sammen om å gjøre KIL til et kunnskapsrikt, inkluderende og levende idrettslag. Det er disse menneskene
som gjør Konnerud IL til et fantastisk idrettslag og
Konnerud til et fantastisk sted å bo.

Det er trenerne, laglederne og ildsjelene i Konnerud
Idrettslag som er pulsen til klubben i vårt hjerte.

Vi håper alle får en gledelig jul og et riktig godt nytt år!

Gledelig Jul
Geir Kihle
Styreleder

Karianne Hajum
Daglig Leder

Sammen om noe!
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Camp Konnerud 2016
– En høstferie utenom det vanlige!
Tekst og foto: Joakim Dokka Nordstad
I høstferien (uke 40) 2016 gjennomførte vi i
KIL den tredje utgaven av «Camp Konnerud».
Campen foregikk fra mandag til torsdag i
Konnerudskauen. Tilbudet var åpent for alle
barneskolebarn fra 3. – 7. klasse. I år var det 40
glade og aktive barn som meldte seg på og deltok
på frilufts- og aktivitetsuka.

Prosjektleder i «Av ungdom for ungdom» valgte i årets utgave og ansette åtte dyktige, aktive og ansvarsfulle 10 klassinger fra Svensedammen. Disse har over 2 år vært med på
«Av ungdom for ungdom» prosjektet som i all hovedsak
omhandler aktivitet og aktivitetsledelse. Gjennom praksis
på barneskolene har disse gjennom perioden blitt trygge og
gode forbilder og aktivitetsledere for de yngre barna. De
gjorde en kjempe innsats gjennom uken og barneskolebarna
blei fort knytta og glad i ungdommene, noe som er herlig å
se!

Gjengen samlet foran Konnerudhallen

Spikkeskole

Kanopadling
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Campdagene varte fra 0800-1530, med onsdagen som
unntak. På onsdag kunne barneskolebarna velge om de ville
overnatte i DNTs flotte gapahuk på Blekktjern. Mandag
morgen startet vi med ulike «bli kjent-» øvelser for å tidlig
starte prosessen med at barna fra de ulike skolene og i ulike
aldre blei tryggere på hverandre. Videre var det skattejakt
med godsaker som premie før vi gikk videre til Drammens
geografiske midtpunkt hvor vi var resten av dagen. Her gikk
det i frilek, boksen går, «hunger games», kanonball, bålfyring og spikkeskole.

Den siste dagen våkna vi til nok en frisk og herlig dag etter
en god natt i posene våre. Denne dagen var satt av til alt
barna ønsket å gjøre mer av. Det endte opp med mer kanopadling, spikking og hyttebygging.

Tirsdagen startet vi opp med noen artige og aktive «komme
i gang-» øvelser før barna fikk velge om de ville gå til
Haukåstoppen eller Risdalstårnet, valget falt på sistnevnte.
Når vi ankom dagscampen var det i dag klart for knuteskole, matlaging på bål, Pokémon GO, spikking og «capture
the flag/flaggleken».
En spent gjeng møtte opp på ved Konnerudhallen onsdag
morgen. Denne dagen gikk vi til Blekktjern. Barna med
sine ungdomslagførere skulle på veien lage en maskot og en
sang. Ved adkomst blei det nok en runde «capture the flag»
før lunsj etterfulgt av presentasjon av maskot og sang. Etter

Hyttebygging

Full fart under Feltkanonball

Knuteskole

lunsj var det kanopadling, fisking og hytte/gapahukbygging.
De som skulle overnatte blei nå igjen på Blekktjern der
kanopadling og frileik fortsatte. Det skal også nevnes at disse
barna var noen skikkelig hardhauser og ønsket å bade i det
friske og magiske høstværet. Utover ettermiddagen/kvelden
var det grilling, kos og leik. Alle trossa mørket og var med
på «sniking i mørket». Undertegnede og deltakende ungdomslagførere blei mektig imponert over den iver og glede
som foregikk i mørket med lightsticks. Mot kvelden trakk
alle mot soveposen og bålkos. Rundt bålet blei det quiz,
godis og musikk. Etter en lang dag trengte jeg faktisk ikke å
påpeke leggetid da alle slukna rundt 2300.

Det må nevnes at vi var ekstremt heldige med været da vi
ikke så en sky hele uka.
Jeg vil takke for alle trivelige og gode tilbakemeldinger jeg
både fikk muntlig og skriftlig, dette setter jeg veldig pris på.
Ut ifra samtalene med både barn, ungdom og foreldre/foresatte håper og tror jeg at alle sitter igjen med gode opplevelser, erfaringer og kunnskaper der alle fikk oppleve mestring,
trygghet og det å være inkludert. Ser veldig frem til fortsettelsen og det videre arbeidet med «Av ungdom for ungdom»
og neste års utgave av «Camp Konnerud».

Sammen om noe!
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Kan tidenes beste skisprint
bli enda bedre? JA!
Tekst: Arne Madsen

Ny skisesong betyr også ny skisprint i
Drammen. Det hadde ikke vært mulig å få
til uten en fantastisk dugnadsinnsats fra hele
Konnerud IL.
En dag i året står Drammen på hodet. Skisprint er
intenst, men det er også mye planlegging. Infrastruktur
skal på plass, sponsoravtaler skal tegnes og logistikken
skal times. Hvert eneste år legger medlemmer fra hele
idrettslaget ned en fantastisk dugnadsinnsats. Unge som
gamle, uansett om de kommer fra skigruppa eller fra
KIL Senior.
I fjor var tilbakemeldingene utelukkende positive både
fra løpere, Skiforbundet og FIS.
– Tidenes beste, sa Vegard Ulvang.
Klarer vi å gjøre årets skisprint enda bedre? Ja, det tror
jeg faktisk at vi kan. Solen skinner som regel når det
12
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er skisprint i Drammen, men vi kan aldri garantere for
været. Det vi kan gjøre er å jobbe sammen for å lage
et enda bedre skirenn. Selv om vi er knallgode på det
meste, er det alltid mulig å forbedre.

Når du leser disse ordene er første dugnadsinnkalling
sendt ut. Meld deg på og bli med å lage nok en folkefest.

Fra prologstart til vinneren stuper over mål på kirketrappa tar det bare fire timer, men jobben må gjøres i
forkant for at rennet skal bli en suksess. Takket være
innsatsen fra dere, sørger skisprinten også for penger
i kassa tilbake til KIL. Forrige renn genererte en halv
million tilbake til Konnerud IL. Målsetningen er at vi
kan skrive ut en tilsvarende sjekk også etter arrangementet i 2017.

Sprinthilsen

Pengene har vært med å finansiere anlegget på
Konnerud som nå er et av de beste på Østlandet med et
høyteknologisk kunstsnøanlegg som sikrer snø både til
onsdagsrenn og treninger, samt et løypenett som mange
misunner oss.

Arne Madsen
Leder for World Cup Drammen

Sammen om noe.
Om skisprinten i Drammen!

Sammen om noe!
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Livet i Bandygruppa
Tekst: Øivind Bergstrand
Mini World Cup Bollnäs

Med sølv i fjorårets NM var vårt guttelag kvalifisert
til Mini World Cup i Bollnäs, Sverige. Tradisjonelt så
merker de norske lagene at nivået hos de beste klubbene i Sverige, Finland og Russland er et stykke over
det vi er vant til hjemme. Så også i år. I tillegg er KIL’s
lag ungt med flere spillere som er både 1 og 2 år under
guttelags alder.
Trener Filip A. Johnsen og
laget la derfor vekt på miljø
og læring under turen og at
alle skulle få både spille mye
og ha en morsom og spennende tur.

Filip A. Johnsen

Resultater:
KIL- Mikkelin Kampparit (FIN)
0-7 (0-3)
KIL – Ljusdal (SVE) 0-12 (0-5)
KIL – Volga (RUS) 0-10 (0-4)

Ifølge rapportene var gutta beste kamp den siste mot
Volga hvor man altså allikevel tapte 0-10 og det sier sitt

Innmarsj

når man møter lag hvor alle spillere holder eldste alder
og satser bandy hele året.
Miljømessig var turen en gedigen opptur og samtlige
hadde en opplevelse for livet med høytidelig innmarsj
og åpningsseremoni.

Bandyskolen

Bandyskolen er godt i gang på ny kunstisbane. I år
valgte vi å starte allerede i begynnelsen av november og
avslutte til jul.
Antall deltakere er som
før 100 + og hver lørdag mellom 11 og 12
myldrer det av unger fra
2008 og opp til 2012
under kyndig veiledning
av trenere fra A-lag til
vårt guttelag.
Ekstra moro er det at
det er en stor egen jentegruppe.
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Konnerud Kunstis Åpent
Tekst: Tor Audun Sørensen
Lørdag 19. november vil for alltid bli stående
som en merkedag i Konnerud IL sin 89 år lange
historie. Ordførerne fra Drammen og Sande
kommune åpnet den etterlengtede kunstisbanen.

I følge Hermansen er neste byggetrinn garderober og
klubbhus som er stipulert til ca. 10 MNOK.
Ivrige, unge bandyspillere dannet kl. 1200 espalier på
begge sider av den røde løperen ute på isen ut mot bandymålet. Til stor jubel klippet begge ordførerne over
den røde silkesnoren festet i målstengene. Tore Opdal

Det myldret med nærmere 100 barn i den røde, flotte
Konneruddrakta ute på isparketten da mangeårige ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen og Sandes nye ordfører Elin Weggesrud ankom åpning av den nye kunstisbanen på Konnerud. Kunstisbane nr. 22 i Norge, hvor det
kan spilles bandy.
Aller først orienterte en stolt kunstispådriver Kjell Arne
Hermansen begge ordførerne og forbundets representant
om kombinasjonsanlegget med tilhørende omvisning i
maskinrommet. Totalkostnad 37 MNOK inkl. moms
som foruten selve kunstis-/kunstgressbanen og maskinhuset inkluderer nytt lysanlegg, kjøleteknisk utstyr,
prepareringsmaskin, traktor, bane utstyr, mannskapsrom,
m.m. Kunstisanlegget er bygget som et interkommunalt
anlegg mellom to nabokommuner, hvor Sande går inn
med en eierandel på 5 % på investering og drift. Dette
samarbeidet resulterte i 30 % økning av spillemidlene fra
kulturdepartementet. En viktig person i denne sammenhengen var forbundets tidligere anleggskonsulent Kjell
Norman Nilsen, trekker Kjell Arne Hermansen frem.

Hansen var ikke snauere i sin åpningstale enn at han
lovet at også kunstisbanen på Øren i Drammen skulle stå
klar i 2017. Kanskje inspirert av at hans far Thorodd var
VM-dommer i bandy i Sovjet i 1973!
Etter den formelle kunstisåpningen blåste forbundsdommer Anders Stensrud (KIL) i gang en kamp mellom
bandymammaer og pappaer mot sine poder og andre
oppstemte ungdommer. Hvem som vant var faktisk ikke
så viktig denne festdagen.
Godt ledet av bandyformann Øivind Bergstrand var det
så klart for hilsningstaler på løpende bånd; bandypresident Erik Hansen, leder av bandykretsen Ravi Sunder,
org. sjefen i Buskerud Idrettskrets Jorunn Horgen, bandyleder i Nordre Sande IL Karl Einar Haslestad, m.fl. Til
slutt fikk ildsjelen Tom Sune Johansen velfortjent hyllest
fra klubbens leder.
Og sist, men ikke minst fikk alle ca. 200 tilstedeværende
smake på den kjempestore bløtekaken bakt for anledningen.

Gratulerer Konnerud IL!
Sammen om noe!
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Super Torsdag
Tekst: Christian Normann Johansen

Torsdag 24. november inviterte Konnerud Jenter
14 til Super Torsdag i Drammenshallen. Oslolaget Njård, hadde tatt turen nedover E18 med
både første- og andrelaget sitt for å utfordre
Konnerud-jentene til en tøff treningskamp.
Njård er ett av landets beste 14-årslag. De kom til semifinalen i Petter Wessel Cup (uoffisielt NM) i vår og tapte kun
med ett mål for Fjellhammer, som har vunnet cupen de to
siste årene. Njård ble nummer fire i A-sluttspillet (-serien)
i Region Øst, slått av Fjellhammer, Tune og Nordstrand.
Det var derfor duket for to tøffe kamper. Konnerud jentene er nemlig regjerende cup- og seriemestere i Region Sør,
og dette året spiller begge lagene i 1.divisjonen til Region
Sør for jenter 14 år.
Konnerud stilte opp med 30 jenter fordelt på to lag, og var
klare for å kjempe tofrontskrigen på to forskjellige baner,
rett ved siden av hverandre. Begge Konnerudlagene ga
100% og det ble tidlig en klar ledelse til Konnerud, men
Njård slo knall hard tilbake, og omtrent på samme tidspunkt begynte begge Njård lagene å kappe innpå ledelsen.
Det ble derfor veldig jevnt i det lagene gikk til pause, i
begge kampene.
16
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I andre omgang heiset jentene seg et hakk opp. Skuddene
ble hardere, beina flytta seg raskere og pasningene ble mer
presise. Spillet hadde god flyt og sentringene satt som
smurt, forsvaret ble mer aggressivt og keeperne sto som to
vegger. Konnerud-jentene glimtet til med strålende lagspill
og jobbet knall hardt sammen. Det er morsomt å se!
Etter en samspilt andre omgang fra begge Konnerudlagene, endte det dermed med to flotte prestasjoner og to
sterke seiere. Konnerudlaget som spilte på bane B vant
22-15, mens Konnerudlaget som spilte på bane C vant
28-15 i Drammenshallen.
Det viser styrke å kunne stille med to lag på samme tidspunkt, med god bemanning både på banen og på sidelinja.
Det er kult å se så mange flinke ungdommer skinne av
håndballglede, og representere Konnerud IL på en flott
måte.
Torsdag 15. desember inviterer Konnerud J14 igjen til
Supertorsdag i Drammenshallen. Denne gangen skal de
spille mot Nordstrand J14, ganger to.
Vi ønsker jentene lykke til!

Livet i Håndballgruppa
Tekst: Mai-Britt Kopperud
Håndballgruppa er i den største i Region
Sør, altså Buskerud, Vestfold og Telemark.
Vi har ca. 550 medlemmer og 174 lisensierte
spillere over 13 år. Det er vi stolte av og
vi ser at gruppene jobber bra. Men, det er
mange utfordringer, som blant annet at
80% av alle som startet med håndball som
8-9 åringer, slutter før de fyller 19. Dette
har håndballgruppa satt i fokus, og vi jobber
sammen med hele håndball Norge om å
beholde flest mulig lengst mulig.

Noe av det vi jobber med er å finne rett tilbud til spillerne. Vi ser nemlig at lavterskeltilbudet ikke er godt
nok, og det må være lov å trene 1 dag i uken når du er
15 år, og allikevel bli tatt ut til kamp.
Prinsippene for dette jobbes det med i samarbeid med
alle trenere i klubben, og vi satser på å ha vår del av
«klubbhuset» på plass før neste sesong.
Pr i dag har vi 34 lag i seriespill og ca. 29 rekruttlag i
aksjon på mini og aktivitetsturneringer.
Resultatmessig er det viktigste at vi faktisk har lag i de
aller fleste serier og nivåer, og om man er nr. 1 eller 5
på tabellen er kanskje ikke det viktigste? En seier er mer
enn mål.

Sammen om noe!
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Ingen dommer
– ingen kamp
Tekst: Mai-Britt Kopperud

Dommerarbeid i fokus i håndballgruppa

I disse dager settes det stor fokus på rekruttering av
dommere til både barnehåndballen og seriespill.
Håndballgruppa er så heldige å ha store 15 års kull og
kan derfor rekruttere mange nye dommere de neste
årene, og det er veldig bra. For med nye krav i forhold
til dommere og dommer barnehåndball, må vi hvert år
fremover dekke inn dommere til ca. 600 seriekamper,
altså fra 12 år og oppover. Hvis vi ikke når målet, får
vi en saftig regning fra NHF Region Sør. Men, klarer
vi å dekke inn det vi skal og mer til, får vi en grei sum
penger tilbake.
Dommere i håndball settes opp etter flere kriterier, men
prinsippet blir - jo flere kamper du dømmer, jo høyere
opp får du dømme. Vi er heldige og har dommere i
klubben som kan dømme helt opp på Elitenivå. Men,
18
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vi mangler den store rekrutteringen på dommere i 20
årene som kan ta steget videre. Det hjelper lite å ha 40
dommere i barnehåndballen, når vi har så mange eldre
lag i seriene. Disse trenger jo også gode dommere. Så, for
å nå dit, må vi i håndballgruppa rette fokuset fremover –
mot 2020, hvor vi har satt oss noen litt hårete mål.
Men, så må vi tenke litt på - hvorfor slutter dommere
underveis? Hvorfor er det så mange fra dommer barnehåndball som ikke fortsetter med utdannelse for dommer 1 og dommer 2?
Når hele håndball Norge sliter med det samme, er det
på tide å sette dette på agendaen.
Hvorfor slutter dommere å dømme?
Mange slutter av naturlige årsaker som skole utenbys,
jobb og familie men kommer kanskje tilbake senere.

Det er gruppen som dømmer barnehåndball, altså
under 12 år som har størst frafall. Og her er noen av
grunnene:
• De gruer seg før kamp
• De liker ikke å få kjeft av trenere og fra tribunen
• Det er ubehagelig å møte trenere og foreldre etter
kampen
• De blir usikre i forhold til det de har lært fordi trenere på benken sier noe annet

Er dette greit? Er det greit at vi voksne kommer med
negative tilbakemeldinger til unge på 15 år? Glemmer
vi at de er veiledere, at det er våre barn de hjelper? Nei,
dette er selvfølgelig ikke greit.

Så hva kan vi gjøre sammen for å sørge for at vi
får rekruttert dommere oppover i systemet?

For – ingen dommer, ingen kamp…

Fakta:

I sesongen 2015-2016 hadde vi
• 38 dommere i aksjon som dømte 984 seriekamper
• 18 dommere i Beachserien som dømte 747 kamper til
sammen
Sesongen 2016-2017 har vi så langt
• 30 dommere som har dømt 433 kamper
• Snitt pr dommer 14,5 kamper

Hvis dette blir resultatet ved utgangen av sesongen,
blir vi skyldige ca kr. 55 000,- til region sør – altså lite
heldig.
Kort oppsummert – vil du blir dommer i håndballen –
ta kontakt med oss  Vi trenger deg!

• Trenere
–– Engasjement er bra – også ovenfor dommere,
men vær positiv, gi positive tilbakemeldinger, det
kommer en kamp etter denne også
• Foreldre/foresatte/støtteapparat
–– Vær støttende – ros gode avgjørelser også. Ikke si
noe du ikke vil at andre skal si til ditt barn
- Det handler om respekt ikke sant?
På denne måten, om vi jobber sammen, så klarer vi
kanskje å beholde dommere og spillere lengre.

Sammen om noe!
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Åpen Hall
Tekst: Christian Normann Johansen
Åpen dør, åpen kiosk, åpen aktivitet
= Åpen Hall!

Lørdag 3. desember var det utrolige 90 ungdommer
innom åpen hall!

Annenhver lørdag, fra høstferien til påsken, åpner
Konnerud Idrettslag Konnerudhallens dører og ønsker
bydelens 7. klassinger og ungdomsskoleelever velkommen inn til en aktivitetsfylt lørdagskveld. Her får ungdommene leike fritt og drive med akkurat de idrettene
og aktivitetene de selv ønsker. Alt skjer på ungdommenes premisser, med fantastisk hjelp fra Konnerud
Fotball sitt stolte A-lag. A-lags gutta stiller opp og
bruker deres lørdagskveld på å henge sammen med
ungdommen. Det er vel det vi kaller miljøbygging i
verdensklasse?

Neste Åpen Hall blir etter nyåret, og vi starter da opp
igjen lørdag 7. januar. Deretter blir det annenhver lørdag frem til april. Vi ønsker at ungdommen selv skal ta
initiativ og bestemme aktivitetene, slik at de kan drive
med det de er interessert i.

Lørdag 19. november besøkte hele 60 ungdommer hallen og hele 10 A-lagsspillere stilte opp som aktivitetskamerater. Det ble spilt fotball, basketball og volleyball.
Det blei turning og leking på den nye hoppemadrassen.
Det var FIFA turnering på storskjermen samtidig som
det ble vist fotball- og håndballkamper på TV’ene.
Dette gav ungdommen et etterlengtet pust i bakken, på
en ellers EKSTREMT aktiv lørdagskveld.

20

Sammen om noe!

Åpen Hall
Lørdager kl.19:00-23:00
07.januar 18.februar
21.januar

11.mars

04.februar 25.mars
Sammen om noe, om et
aktivt ungdomsmiljø!

SPORTYUNGDOM

Morgentrening i Konnerudhallen
for Ungdomsskoleelever!
Møt opp kl. 06:45
Få en sporty start på dagen
og en utsøkt frokost #namnam
Følg oss på Instagram
@SportyUngdom
Sammen om noe!
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Miljøsuksessen i
seniormiljøet
Tekst: Lage Sofienlund – Foto: Jørgen Rypaas

I skrivende stund er det to år siden vi la inn
årene etter en sesong der A-laget vårt med
nød og neppe unngikk nedrykk til 5.divisjon.
Det blei ringt rundt for å skaffe spillere på
kampdag. Det var treninger med 7 og 8 mann.
Det var da det blei tatt samling i bånn. Bunnsolide
bidragsytere som Jørgen Nygård, Joakim Haugerud,
Ole Petter Holm, Erik Weel Aarnes, Petter Dale, Eirik
Egge Johansen og Daniel Kolbjørnsen sa at dette måtte
vi snu. Vi kunne ikke sitte å se på at Konneruds A-lag
blei en så trist historie.
Det blei innkalt til oppstartsmøte for ny sesong og fra
kriker og kroker kom det gamle og nye helter snikende.
Martin Tomter, Niklas Wilkinson, Simen Borge, Espen
Berge, Espen Elvemo, Kenneth Fredriksen, Espen
Bjørnson, Simen Bille Grøstad, Jørgen Rypaas, Emil
Oliver Andersen og Andreas Fjelltoft meldte seg alle til
tjeneste for klubben i vårt hjerte.
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Unggutta blei ivrigere. Anført av August Solheim, Thor
Fredrik Jakobsen, Håkon Johansen, Fredrik Løwe,
Ole-Christian Larsen, Simen Rygh og Eirik Fossen blei
garderobedelen nærmest døra plutselig like levende og
engasjert som gamlegjengen innerst ved dusjen.
Utfordringa var ikke lenger å få folk på trening, men
hva vi skulle gjøre med resten av gjengen når vi spilte
11 mot 11 på trening. Det blei fester, treningsleir, treningskamper og spillermøter. Det blei et levende miljø.
En gjeng som ville noe. Sammen.
Underveis i disse to årene har det hengt seg på flere
og flere kapasiteter. Lars Holmen kom hjem fra studier. Kjell Magnus Bjørløw gjorde comeback, Jonas
Knutsen flytta til Drammen, Vegard Thomasrud, Lars
Hermansen, Christian Normann Johansen, Morten
Moum, Daniel Storsveen, Stian Ramsfjell, Gjermund
Bruun Olsen, Henrik Aas, Thomas Myhre og Lars
Gunnar Huseby Martinsen og flere juniorgutter har
hengt seg på. Spesielt må her junioren Tobias Stenerud
trekkes fram. En fantastisk A-lagssesong i 2016 for
99-modellen. Verdspiller! Holdningsener.

Enda flere har vært innom miljøet i perioden. De nevnes ikke, men glemmes heller ikke. 2 år etter vi satt og
ringte rundt etter spillere på kampdag består seniormiljøet på Konnerud av 60 spillere fordelt i to treningsgrupper og tre ulike kamparenaer. Det er fantastisk.
Det er sjeldent. På lokalklubbnivå i Norge er det ikke
mange klubber som kan matche et slikt miljø.
Hvorfor nevner jeg alle disse bidragsyterne? Hvorfor
er det interessant? Hvorfor trekker jeg fram Joakim

Jeg takker for to flotte år som A-lagstrener på
Konnerud. Nå gir jeg stafettpinnen videre til Kjølv
Eidhammer. Jeg vil spesielt få takke Fred Løwe og Ove
Teigen for all hjelp disse to årene, samt de to flotte
kapteinene Martin Tomter og Espen Berge som i hvert
sitt år leda spillergruppa på en forbilledlig måte. Som
leder for et sånt fellesskap som vi har blitt, så passer det
egentlig å avslutte med å si:
Tusen hjertelig takk til alle gutta for at dere har latt
dere lede disse to årene. Som dere alle veit mener jeg

Coach Lage

Lars Holmen

Haugerud, Lars Holmen og Ole Petter Holm som de
tre viktigste brikkene i det miljøet vi har bygd opp?
Hvorfor hyller jeg Jørgen Nygård som en institusjon
i garderoben? Hvorfor løfter jeg fram Espen Berge
for han enorme innsats for klubben i 2015-sesongen?
Hvorfor nevner jeg alle disse navnene jeg har nevnt i
denne artikkelen?

ledelse er oppskrytt. Det er first followers som skaper
eksplosjoner.

Jeg gjør det fordi det er disse gutta som ER
miljøsuksessen i seniormiljøet på Konnerud.
Det er disse gutta som skaper kulturen.

Idrettsmiljøer trenger first followers. På Konneruds
A-lag, der kryr det av dem.

Sammen om noe! Om å
hylle en gjeng med first
followers.

Det er disse gutta som eier produktet.
Etter denne reisen, som resultatmessig endte med to
tredjeplasser i 4.divisjon, samt KM-gull med b-laget, så står
jeg igjen med en stor og viktig læring for min egen del:
Enkeltspillere kan vinne enkeltkamper. Men overtid
spiser kultur, miljø og fellesskap enkeltspillerne til frokost.

Sammen om noe!
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Konnerud 2 – Kretsmestere 2016
Tekst: Gjermund Bruun Olsen
Lørdag 16.April 2016 var det duket for
første serierunde i Buskerudfotballens 6.
Divisjon. Kaptein Jørgen Nygård snøra på
seg fotballskoa nok en gang i sin 9. sesong
i seniormiljøet, sammen med bærebjelkene
Kenneth Fredriksen og Joakim Haugerud.
Jeg har satt meg ned med disse bautaene
i Konnerud Fotball for en prat om
praktsesongen 2016.
Hemsedal hadde tatt den lange veien til gryta på
Konnerud. Ambisjonene til B-laget var å vinne serien, så
her måtte det smelles til ved første duell. Hemsedalsbønna
ble knust 6-1, mest minneverdig med denne kampen var
ett kremmerhus fra Ole Petter Holm. Deretter gikk det
4 kamper til som KIL-gutta vant. Blant disse var det en
bortekamp mot Holeværingen der vi lå under 3-1 til det
var igjen 10 minutter. I det 80 minutt meldte Joakim at
vi burde ha lagt om til 3 bak, og 10 minutter senere var
sluttresultatet 3-5 seier til Konnerud. Coaching i verdensklasse. Nathaniel Nemati fikk sine første seniorminutter
da han kom inn og scoret. Konnerud tok også med seg

Kaptein Nygård
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en viktig borteseier mot Sande, hvor Kjelli ble tungen på
vektskålen og leverte redninger på høyde med de beste
i utlandet. 0-3 ble sluttresultatet, i favør Konnerud, noe
som viste seg å være viktig i kampen om KM gullet. Er
også verdt å nevne at en svimmel ”Farmen-Eilev”, som
spilte på Krødsherad, ble sendt hjem med 4 i sekken. Den
eneste kampen han har tapt i år?
Årets første poengtap kom hjemme i gryta mot abborene

fra Stordammen. Ett hett
og kompakt Stordammen
bøy på problemer i en dårlig kamp som endte 0-0.
Arbeidsuhell. Vi sender brev
på 5 Hallingstad, inkludert
fotograf Håkon, etter sesongen.
De syv neste kampene
smadrer Konnerud motstanderne sine med flotte
resultater, hurrafotball
og mye mål. Det kunne
blitt en grei «YouTubecompilation». Fra disse
kampene husker vi best
Jørgen Nygårds fem mål
mot Slemmestad, og førsteomgangen på Loesmoen
Gress, borte mot Steinberg
når resultattavla viste 0-5
etter snaue 20 minutter.

B-laget

Badeturen til Krødsherad må også nevnes som et av sesongens høydepunkter, da bønda fra Noresund ikke klarte å
stille garderober til disposisjon for topplaget. 6-1 seier og
en demonstrasjon i o2-opptak av Emil Oliver Andersen
ble kampens store beholdning. Nakenbading istedenfor dusj, Ole´s burger på YX, en fin kjøretur gjennom
Krøderens flotte natur og besøk på jernbanemuseet på
Krøderbanen gjorde starten på helga helt topp. Dette skal
gjentas!
I 5-1 seieren mot IBK i gryta spilte Erik Weel sin siste
kamp før han flyttet til Lillehammer med sin bedre halvdel. Lykke til Weelærn!
Årets første tap kom hjemme mot Sande i gryta. Det ble
en kamp der vi ikke klarte å mobilisere godt nok. Sande
kriger Konnerud ut av formasjonen og vinner kampen på
mer vilje og godt spill. Gutta tar ledelsen, men blir tatt litt
på senga av ett godt organisert og godt trent Sande-lag.
Etter denne kampen var Konnerud og Sande a poeng, og
med et relativt enkelt kampprogram på slutten av sesongen
for begge laga, så det ut som om målforskjellen skulle bli
avgjørende.
Etter en frustrerende kamp mot Sande er gutta tente på å
slå tilbake. Da passa det perfekt at Stordammen sto for tur
i neste kamp. Vi henger abborene opp til tørk med en 7-1
seier, hvor vi scorer seks mål i andreomgang og hvor også
Espen Berge(!) klarer å tegne seg på scoringslisten. Resten
av sesongen tror han at han er den fødte ”goalgetter”. Noe
som senere ville vise seg å være feil.

Etter at vi frisket opp målforskjellen mot de nevnte
Abborene og Slemmestad
så valgte Hemsedal å reise
til våre naboer på tabellen,
Sande, med kun 10 mann
på dommerkortet hvor 9
mann stilte fra start. Dette
endte med 31 – 0, og
førte til lett frustrasjon hos
Konnerudgutta.
Naturlig nok var Sande
høyt oppe på sosiale medier
og meldte følgende: «Etter
høstferien gjenstår nå
to oppgjør - som garantert blir reelle kamper.
Begge rekruttlagene til
Holeværingen og Steinberg
er sterke på hjemmebane.
Men om Sande kan løse
de to oppgavene, kan det
jubles for nok et KM-gull»

Men gutta fra Konnerud gav seg ikke. Ukene fremover ble
motstanderne overkjørt.
Bang! sa det.
9-0, 12-0, 13-1, 19-0 i de neste fire kampene, fikk høyballene til å stoppe å rulle på jordene i Sande. En haug med
flott angrepsspill og stødig keeperspill av Espen Bjørnson
aka «Katten», la føringen for avslutningen på sesongen.
Målforskjellen talte til Konneruds fordel med seks plussmål før siste seriematch hjemme mot Eiker Kvikk, og
Sande måtte ut i en tøff bortekamp mot Steinberg 2.
Sande gjør jobben mot Steinberg, men var avhengig av at
Konnerud tapte poeng for å vinne serien. Konnerudgutta
gjør en helt grei kamp og vinner kretsmesterskapet på
målforskjell med 7-0 mot Eiker Kvikk hjemme i gryta.
Jubelen slippes løs og champagnen flyter!
I denne skrivende stund utarbeides planene for neste
sesong og vi er så smått i gang med å røre på oss igjen,
etter en pause hvor en ny trenerkabal er blitt lagt. Dette
legger også føringer for hvordan 2017-sesongen vil se ut i
forhold til spillerstall og kamphverdag for Konneruds a- og
b-lag.
Jeg vil gjerne takke Kenneth, Jørgen og Joakim for praten
og vil ønske alle som følger Konnerud fotball en god jul og
ett godt nyttår. Vi sees i gryta 2017!

Sammen om noe!
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Flott sesong og spennende utvikling
for Konnerud Fotball
Tekst: Andreas Fjelltoft
Nok en god sesong for Konnerud Fotball er
unnagjort. Totalt har 89 forskjellige lag vært i
sving i løpet av sesongen, og skapt et yrende liv
på de mange banene rundt om på Konnerud.
Cats, Diamonds, Dragons, Lions og A-laget.
3’er, 5’er, 7’er, 9’er, interkrets og 7. divisjon.
Mangfold, variasjon og ren fotballglede!
Med 89 forskjellige lag er det mange dugnadstimer
som er lagt ned, tusenvis av treningstimer gjennomført
og utallige kilometer kjørt til både trening og kamp.
Sånn har det vært i år, sånn har det vært tidligere år og
sånn vil det være i mange år fremover. Tusen takk til
alle som stiller opp for å skape fantastiske rammer for
idrettsglede, lagånd og utvikling! Og tusen takk til alle
spillerne våre som er gode lagvenninner og lagkamerater, respekterer dommere og motspillere, og elsker å
spille fotball i den røde drakta!
Konnerud Fotball driftes nå, etter noen utfordrende
år, på en solid og trygg måte. Fundamentet er solid
og ambisjonene er ambisiøse, men edruelige. Før årets
sesong ble det bestemt å sette ned et sportslig utvalg for
å sikre at klubben er i førersetet når det gjelder fotballgruppas sportslige utvikling. Den viktigste jobben til
utvalget har vært å utarbeide en ny sportsplan som skal
legge rammeverket for hvordan vi ønsker at Konnerud
Fotball skal være og utvikle seg fremover. Den nye
sportsplanen ble lansert i høst, og nå starter den spennende jobben med å sørge for at innholdet etterleves.
Vi håper alle som er involvert i fotballgruppa tar seg

26

Sammen om noe!

tid til å lese den nye sportsplanen – det viktigste klubbdokumentet vi har.
Fotballgruppa skal være del av et sterkt idrettslag som
gjennomsyres gode verdier, der man legger til rette for
både bredde og topp, der vi utvikler idrettsglede og
gode mennesker, og der alle særgruppene legger til rette
for at de som ønsker det kan holde på med flere idretter. Lagene i fotballgruppa skal drives etter de samme
gode verdiene, og veien fra man møter fotballen i
1.klasse til A-laget skal være gjenkjennelig og innenfor
det samme rammeverket, uansett om man har gått på
Hallermoen, Konnerud eller Vestbygda. Klubbens tanker om veien videre kan egentlig oppsummeres av det
filosofen Aurelius Augustin skrev på 1400-tallet:
«Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i
alt.»
Det er masse spennende på gang i fotballgruppa. En
veldig solid grunnstruktur er i ferd med å komme
på plass, og nå vi håper at flest mulig, både spillere,
trenere, ledere og foreldre, ønsker å være med på å ta
Konnerud Fotball enda et steg frem i året som kommer.
Potensialet er størst hvis vi gjør det sammen.
Håper alle innvilger seg litt velfortjent fotballferie, så
sees vi med glødende giv i 2017!
Med vennlig hilsen sportslig utvalg i Konnerud Fotball
Stian Ramsfjell – Andreas Fjelltoft – Eirik Fossen

O-Event Borås 2016 - sesongen er
ikke over enda!
Tekst: Amanda Skyttersæter Saugerud og Jenny Baklid.
I midten av november dro 17
o-ungdommer med 4 foreldre på slep
fra Konnerud til Borås i Sverige for
sesongens siste o-samling. Avreise var
rett etter skolen fredag 11. november.
4 biler stod fullpakket med spente
ungdommer og bagasje fylt til randen.
Etter fire timer i bil ankom vi Borås arena, og
var sammen med over 2000 andre orienteringsløpere klare for helgens første o-løp, natt-sprint i
Borås sine uendelig lange gater. Kledd for å løpe
i minusgrader dro en etter en til start med brikke,
kompass, postbeskrivelsesholder og sist men ikke minst
hodelykt. Alle imponerte sterkt i nattens sprint, men
dette var nok ikke god nok trening for ungdommene fra
Konnerud, så etter løpet fortsatte økta med fotball med
en brusflaske og boblejakker. Rimelig slitene kom vi oss
alle til skolen vi skulle sove på. Opp i 5. etasje bar det
med bagger og en god økt i beina før vi fikk blåst opp
madrasser og fått på plass soveposen.

En ligger ikke på latsida på samling. På lørdag var det
opp klokken 07.30, havre grøt til frokost og rett på løp.
I dag var det downhill-sprint i snø og skog som stod for
tur. Like bra og enda bedre gjennomført enn gårsdagen
dro alle fornøyde og slitne tilbake til skolen før det bar
videre til helgas høydepunkt. Gokart!! Som spente småbarn ventet vi på å få begynne. Vi kjørte alle 2 ganger
hver, innledningsrunder og finaler, der de med best tid
innledningsvis kjørte i den beste finalen. Til slutt gikk
Joar av med seieren etterfulgt av Jørgen, så Aslak. Dette
ble en vellykka tur til Gokart City Borås der alle kjørte
bedre i 2.forsøk. Sultne bar det videre til thai restaurant,
med den komplette wok buffeten som stod og ventet på
oss. Til og med fritt påfyll av drikke. Mer fornøyde ungdommer etter denne lørdagen finner du ikke. Kvelden
ble avsluttet med film og kos, før siste natt i klasserom.
Ny dag, nye muligheter. I dag var det zoo-sprint der du
samtidig som du løp fikk se dyrene i Borås dyrepark.
Langs løypa stod sebraene, buffaloene og rødpandaen, og
heiet oss frem i det ukjente svenske terrenget. Postene lå
tett og løypa var preget av mange veivalg, morsommere
blir det ikke.
Fornøyde vendte vi nesa hjemover etter en helg som var
mer enn vellykket, en fantastisk slutt på sesongen.

Sammen om noe!
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Årgangstreninger 2004 årgangen
Tekst: André Markussen
Nærmere 50 jenter og gutter fra 2004
årgangen i Konnerud Idrettslag storkoste
seg på deres første fellestrening i slutten av
oktober.
Fellestreningen er et samarbeid mellom bandy-, ski-,
fotball-, sykkel-, orientering- og håndballgruppa i idrettslaget. Alle utøverne tilhørende 2004 årgangen i de ulike
idrettsgrenene skal fremover møtes til fellestrening med

Fellestrening

beholde utøverne i idrett lengst mulig. I tillegg er det et
godt forum for trenerne til å kommunisere bl.a. i forhold
til koordinering av treningsdager og tider slik at man kan
legge til rette for at utøverne kan drive med flere idretter
dersom det er ønskelig.

Dips

jevne mellomrom gjennom året for basistrening. Det er
de ulike gruppene som har ansvaret hver sin gang og det
skal da ikke være annen organisert trening de dagene disse
fellestreningene gjennomføres. Årgangsmøter for trenerne
i Konnerud Idrettslag er en av flere aktiviteter satt i gang
av idrettslaget for både å motivere til mer aktivitet og å

Trappeløp

Det var gjennom et slikt møte for 2004 årgangen ideen om
å samles til fellestrening ble til. En annen viktig del av denne
aktiviteten er at utøverne blir bedre kjent på tvers av idrett,
skole og kjønn slik at det blir en lettere overgang når de fra
neste høst skal begynne på samme ungdomsskole. Selv om
været langt ifra var det beste denne kvelden var innsatsen
og humøret på topp og om de nok ble litt slitne og i tillegg
var gjennomvåte var det veldig mange smil og mye latter da
økta ble avsluttet.
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First Follower
Tekst: Christian Normann Johansen
Mandag 28. november fulgte barna i 2008
årgangen etter på initiativ av bandyfolket.
Det var felles årgangstrening for 08 kullet på
Marienlyst stadion, og der var det mange barn
som stilte opp med skøyter på beina.

Jeg må berømme bandygruppa, som har tatt initiativet
til å dra i gang årgangstreninger for både 2004 og 2008
årgangene. De har gått foran med strålende innsats, og
jeg håper at andre idretter og årganger følger etter det
gode eksemplet som har blitt satt.
Formålet med årgangstreningene er å skape enda mer
sammensveisa årganger, og et enda mer sammensveisa
idrettslag. Disse treningene skal ha fokus på gleden av
å drive med aktivitet, men de kan like gjerne være en
morsom og utfordrende basis økt som en kveldssamling
i akebakken. Det er ikke så viktig hva som gjøres, men
heller fokus på hvordan det gjøres og at barna blir kjent
og har det gøy sammen. I løpet av et år har vi mål om at
alle idrettene innafor hver årgang skal holde en økt hver,
slik at alle sammen er med på «sveisearbeidet».

Sammen om noe, om
sammensveisa årganger!

Anført av bandytrenerne til 2008 laget ble det en morsom og fartsfylt økt med masse leik og moro, og kanskje
noen blåmerker som bevis på fantastisk innsats. De aller
ferskeste fikk selvfølgelig smake litt på isen, men med et
imponerende pågangsmot, reiste de seg opp igjen med
en gang! Det var beundringsverdig å se på unga som
aldri gav opp, og på slutten av økta var alle bedre enn
når de starta. Det å se mestringsgleden i øya på unga når
de endelig får det til er utrolig givende. Det å se unger
fra forskjellige skoler, forskjellige idretter, med ulike ferdigheter, men med samme upåklagelige innsats i vakker
harmoni på isen er rett og slett bare fantastisk.
Knebøy

Sammen om noe!
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Allidrett for Barn
Tekst: Christian Normann Johansen
Vi i Konnerud IL ønsker at allidretten skal være
inngangsporten til et liv fylt med aktivitetsglede.
Det skal være inngangsporten til Konnerud IL.
Det er barnas første møte med den organiserte idretten og
det første møtet med Konnerud IL. Det er derfor super
viktig for oss å kunne tilrettelegge dette på best mulig måte,
slik at barna får en positiv opplevelse, og dette er også vel så
viktig for foreldrene. Allidrett for barn har derfor hatt veldig høy prioritering og status, innad i idrettslaget i år.
Allidretten startet opp i slutten av august 2016, med oppstartsmøte for foreldrene til barn født i 2010, 2011 og
2012. Her var det fullt hus på klubbhuset, og veldig mange
engasjerte foreldre hadde møtt opp. Det var veldig godt å
se at så mange foreldre stiller opp for barna sine. Allidretten
er en gruppe som baserer mesteparten av aktiviteten sin på
foreldrenes engasjement, og kvaliteten på allidretten preges
av innsatsen som legges ned av foreldrene. Dette året har
det blitt lagt ned utrolig mye innsats, for i år består allidretten av 229 barn, fordelt på 11 allidrettsgrupper! Det er
mange unger i aktivitet hver eneste uke det!
Siden starten av september, har det vært fullt kjør i gymsalene til de tre barneskolene på Vestbygda, Hallermoen og
Konnerud skole. Når snøen falt, var det noen grupper som
storkoste seg i akebakken, og nå som isen har kommet blir
det felles skøytesamling for alle barna. Mandag 5. desember var barna født i 2011 og 2012 kullene invitert til felles
skøytesamling og juleavslutning på skøyten. Her ble det
masse skøyteglede og nissen kom selvfølgelig på besøk til
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de 80 herlige skøytebarna. 2010 årgangen skal gli rundt på
isen uka etter, mandag 12. desember. Det er morsomt for
ungene å kunne boltre seg på tvers av gruppene!
På nyåret skal også de eldste barna få prøve seg i slalåmbakken til Drammen Skisenter. Takket være et flott tiltak fra
Aron skiklubb, og i Mai gjentar vi suksessen fra i fjor og
inviterer til felles sommeravslutning inne i Konnerudhallen.
Tusen takk til de vel over 30 foreldrene, som hver uke gjør
det mulig for disse barna å ha et fantastisk aktivitetstilbud.
Uten dere hadde det ikke vært mulig!

Ungdomstrenere
Tekst: Christian Normann Johansen
I Konnerud IL har vi de siste årene satt
viktigheten av gode trenere på agendaen, og
da er det viktig å få trent opp ungdomstrenere
tidlig for de er tross alt fremtidens trenere.
For litt over tre år siden starter KIL med «Av Ungdom,
For Ungdom» prosjektet. På folkemunne ble det kalt
Konnerudmodellen, og har høstet komplimenter fra
nord til sør. Her blir ungdomsskoleelever kurset i
kunsten å være barneidrettstrenere, av prosjektleder
Joakim, samtidig som de er med ut på barneskolene.
En av de mange fantastiske ringvirkningene av dette
prosjektet, er at vi har fått veldig mange dyktige ungdomstrenere.
Noen av disse ungdommene har tatt det et steg videre,
og blitt ungdomstrenere i Allidretten for barn. Her
aktiviserer, motiverer og individualiserer ungdommene
barn i fire, fem og seks års alderen på en ungdommelig
måte. Med god hjelp fra foreldretrenerne, er våre sju
ungdomstrenere ute og besøker alle de 11 allidretts-

gruppene i løpet av en- til to ukers periode. Tiltaket har
blitt veldig godt mottatt, både av foreldre og barn. Det
er alltid like stas når den kule ungdomstreneren kommer for å være med på leiken. Det er det som er den
viktigste oppgaven, det å være rollemodeller som viser
at aktivitet og leik er utrolig morsomt!
Som ungdomstrenere får 10. klassingene et innblikk i
hverdagen til en trener, gode arbeidserfaringer og litt
ekstra lommepenger. I dagens samfunn er arbeidserfaring veldig viktig å ha med seg videre, og med skole og
idrett som hovedprioritering kan dette være utfordrende. Det er derfor imponerende at disse ungdommene
ønsker å bruke tiden sin på å disse små, men veldig
aktive barna.
Gjennom dette tiltaket får Konnerud IL et sterkere
allidrettstilbud med flotte rollemodeller og kule inspirasjonskilder, unge trenere med masse erfaring og
utøvere som får en bedre forståelse for trenerens rolle.
Forhåpentligvis er dette bare starten på ungdomstrenerens påvirkning av idrettslaget.

Sammen om noe!
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Allidrett for Ungdom!
Tekst: Christian Normann Johansen
I midten av september startet vi opp med et
nytt tilbud i Konnerud Idrettslag; Allidrett for
Ungdom!
Her er det fokus på idretter og aktiviteter som er
utradisjonelle for Konnerud sin befolkning. Alt fra
Amerikansk-fotball til klatring til sparkesykkel-tricking,
basketball og curling.
Alle aktivitetene ledes av unge trenere og aktivitetsledere
som har høy lidenskap for sin idrett. Over en periode på
fire til seks uker blir ungdommen introdusert for idretten
og lære seg elementære ferdigheter før de får boltra seg fritt
i aktivitet. Vi arranger aktiviteter og utflukter for å krydre
sesongen med enda flere opplevelser. Dette vil gjøre det
mulig for ungdommene å prøve seg på opptil 10 nye idretter i året.
Den første idretten vi gav oss ut på var basketball, og vi
hadde fire morsomme uker i gymsalen på Vestbygda skole.
Øktene var preget av mye leik og moro med basketballen,
og kanskje litt lite fokus på alle reglene. Vi kalte det bare
gymsal-basket. Det viktigste var at vi spilte sammen og
hadde det gøy. Det hele ble toppet med besøk fra BLNO
klubben Kongsberg Miners, som hadde sendt to ungdommelige trener helt til Konnerud. Kongsberg-gutta leverte
skyhøy basketball kompetanse med stor innlevelse og lekent

ungdommelig pågangsmot. Det virket som om ungdommene våre syntes dette var ordentlig kult!
Etter fire basketballøkter, var det klart for sesongens første utflukt. Denne gangen sto klatring hos Klatreverket i
Drammen på timeplanen. Her fikk vi først leika oss litt på
buldreveggen, hvor mestringskurven steg rett til himmels.
Mange hadde aldri klatra før, så det var gøy å se mestringsgleden når de klatret den ene ruta etter den andre. Etter en
drøy time med buldring, sto den høye klatreveggen for tur.
Vi skulle nå klatre ordentlig, med tau og sikring, opp den
10 meter høye monster veggen. Her spratt alle ungdommene oppover veggen, noen til toppen og noen kom akkurat så
langt de ville. Alle utfordret seg selv og la ned en fantastisk
innsats for kvelden.
Den siste aktiviteten vi gir oss ut på før vi tar juleferie er
skøytemoro. På skøytemoro får gjengen testet seg på isen og
hatt litt forskjellige morsomheter, med skøyter på beina. Det
blir kanonball, stafetter og litt utradisjonelle bandykamper
på isen.
Over nyttår kjører vi i gang med nye idretter og nye aktiviteter som blir bestemt av ungdommene. Det er ungdommene som skal stå i spissen for opplegget fremover, og de skal
få muligheten til å forme opplegget slik de selv ønsker. Det
blir spennende å følge utviklingen til Allidrett for Ungdom,
og se hvor ungdommene tar det hen.
Besøk www.deltager.no/allidrett_for_ungdom_KIL
for mer informasjon og påmelding!
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Møljebordet’s Misforståelse
Tekst: Per Runar Thoresen
Det var Eldres avdeling (nå KIL Senior) som allerede 1.
desember 1965 startet opp med det tradisjonelle møljebordet. Vi har dermed passert møljebord nr. 50. I år avholdes
Møljebordet på Klubbhuset 9.desember, og antakelig noen
dager tidligere enn utgivelsen av dette bladet.
Festkomite på det første Møljebordet var Helge
Skjelsbekk, Arne Løvås og Willy Hallerud. Helge og
Willy gikk igjen i komiteen i mange år sammen med
bevertningsbas Børge Hansen og Reidar Mortensen. I de
siste årene har det vært seniorstyret m/bistand som har
kokkelert møljen.

Misforståelsen

Møljebordet var og er åpent for alle medlemmer av
laget og i glansperiodene på 1960-70 tallet kunne det
være opptil et snitt på 50 medlemmer tilstede. Det var
gjerne en god blanding av yngre og seniormedlemmer.
Høydepunktet var i 1979 med hele 74 deltakere. I denne
perioden kunne det bli sene kvelder/netter da vi ofte holdt
det gående til to-tiden om natten.
For mange på den tiden var jo dette årets «utskeielse» og
gleden og innsatsen ble deretter. Det var svært få koner og
barn som hadde førerkort og de fleste tok fatt på hjemveien til fots i blådress og lettsko som var antrekket den
gang. Det kunne jo være krevende, for i de tider var det
som kjent både kaldere og mer snøvær slik vi gjerne liker
å huske det. En liten stopp (nachspiel) forekom jo også
på hjemveien, men det var jo ikke alltid den hjemmeværende husvertinnen var like blid som verten som var med
i følget. Hovedingrediensene var sang og trekkspillmusikk
fra avdelingens egne medlemmer samt vitsefortellinger i
stigende og grovere valør etter hvert som klokka tikket
utover kvelden og natta.

Dagens Møljebord- fortsatt for alle
medlemmer av KIL

Møljebordet består og hovedopplegget ligger fast, men
småting er endret. For det første avslutter vi ved 23-tiden.
Det er lenge nok til at alle kan nyte kosen og samværet og
komme seg hjem på fornuftig vis, enten ved en hyggelig
spasertur eller velvillig sjåfør som henter. Lørdagen ligger der åpen for familie og juleforberedelser. Antrekket er
endret fra «Blådress» til pene fritidsklær og prisen kr 200

er det lite å klage på. Sangene er stort sett som før med
mye «gjenbruk» og de samme vitsefortellere kjenner vi på
«ganga» som det heter og her kan det nok også forekomme
en del «gjenbruk». Mølja (møljebrød og kraft) serveres
både ferdig bløyta eller som tørrlagt flatbrød som knekkes
og bløytes for egen hånd. Noen liker gjerne også å spe på
med litt flytende fett fra egen mugge.

Tusj-strek på duken

I inngangsbilletten ligger det gjerne innbakt en drikkekvote på øl og aquavit, men tørste sjeler skal ikke ha møtt
opp forgjeves. Helge og Børge som var med fra starten
var både praktiske og gode selgere. Kontanter kunne være
hindring for godt mersalg. Derfor innførte man et strekregnskap med en tusj-strek på duken ved mersalg. Ved
oppgjørets time slapp man å diskutere ulike hukommelser.
Det er bare å telle streker, og den ordningen fungerer fortsatt i dag til alles tilfredshet.

Tilberedning

Å være tilstede på kjøkkenet under tilberedelsen er i seg
selv en artig opplevelse. Gode kamerater kan komme i heftig diskusjon om smak og tilsetninger. Møljen har en lang
tradisjon og tilberedes på forskjellig vis. Det har til tider
vært harde tak på kjøkkenet og diskusjoner om tilsetting
av ingredienser og mengder. For mye krydder har forekommet, men for lite krydder fikser man selv. Ikke alle er
like begeistret for denne mølja, men trivselen gjør at man
allikevel møter opp år etter år.

Fra Wikipedia har vi hentet en offisiell
oppskrift som lyder slik:

Rullekraft og ribbefett has i en kasteroll og varmes
opp, og tilsmakes med salt og pepper. Så brytes flatbrød oppi kjelen med
kraft og fett. Dette kan og gjøres direkte på tallerkenen. Det er viktig
at alt er skikkelig varmt, også tallerkener. Det er best å bruke flatbrød
uten poteter, gjerne et litt hardt flatbrød så mølja ikke blir for grøtaktig.
Retten serveres gjerne med øl og dram til, ofte akevitt.

Tradisjoner

Mange steder i landet har mølje vært en tradisjonsrett som ble servert om
formiddagen på julaften. Mange steder har det vært tradisjon å servere
mølja klokken 12, gjerne til storfamilien, som ofte dro hver til sitt for
resten av kvelden.

Sammen om noe!
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Portrettet Audun Heimdal
Tekst: Christian Normann Johansen

Blodslitet tidligere i år. Foto Snorre Veggan

Konneruds Beste Treningspartner?

Audun Heimdal har med mange gode prestasjoner over
de siste årene har til stadighet klart å orientere seg inn
i Konnerud Sport, og har etter hvert blitt et kjent og
kjært ansikt i klubbmagasinet vårt. Men hvorfor har
denne gutten fra Strømskogen blitt så god?
For Audun betyr ikke NM gull og VM medaljer nødvendigvis suksess. For han handler suksess om å forbedre seg og å bli god på det han trener på, og oppnå
sine mål. Det handler om målretta arbeid med fokus på
klare arbeidsoppgaver, innenfor noe han syntes er utrolig gøy å drive med.
Det viktigste for Audun, når han skal drive «egentrening», er at han alltid prøver å få med seg noen andre å
trene sammen med.
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«Når vi trener sammen, går alt
så mye lettere»
Han tar seg sjelden en løpetur alene, for han spør alltid
om det er noen som vil være med. Dette er kulturskapende, inspirerende og lærerikt. Da blir det mange KIL
treninger - Kunnskapsrike, Inkluderende og Levende
treninger.
For Audun er det nemlig fellesskapet som er viktigst.
Audun gleder seg til trening fordi miljøet er så utrolig
bra og det gjør det gøy å drive med idrett. Det er det vi
ønsker å oppnå i Konnerud IL, at alle skal glede seg så
utrolig mye til neste trening, til neste gang de får gjøre
det beste de vet, sammen med venna sine. For da er det

ikke så farlig om du vinner, eller om det er bestekompisen din som gjør det, eller om ingen gjør det. Det
viktigste er at du får lov til å gjøre akkurat det du vil,
med akkurat de menneskene du vil gjøre det med. For
å få til dette trenger vi sterke ressurser som går foran og
viser vei, sånn som Audun har gjort i en årrekke.
Ydmykheten skinner gjennom ordene til den 19 år
gamle Sivilingeniørstudenten. Med 10 (!) Junior-NM
gull i orientering, bronse fra Junior-VM i orientering,
sølv og bronse fra Junior European Cup i orientering,

på min egen alder, fra hele landet, og det var både bra
sosialt og hard konkurranse under løpene».
Men det er akkurat det som er så rått med Audun.
Han syntes at det å få møte alle o-løperne i 14-15-16
års miljøet, er mye kulere enn å vinne medaljer. Det å
møte nye potensielle treningspartnere og treffe andre
ungdommer som elsker å ha det gøy på trening er viktigere enn å ta medaljer.

«I tillegg har jeg vært allsidig og
jeg trener variert, så jeg er
sjelden syk og skadet»
For Audun har det vært en stor fordel å alltid hatt
minst en idrett om sommeren og en om vinteren.
Tidligere har Audun drevet med terrengsykling og
fotball på sommeren i tillegg til orientering, og han
har gått aktivt på ski, skiskyting og skiorientering om
vinteren.
«Det har vært bra å ha minst en sommer og en vinteridrett å drive med, for å ha en ny sesong å se frem
mot når den ene går mot slutten», sier en entusiastisk
Audun, som brenner for allsidigheten.
For øyeblikket bor Audun i Trondheim hvor han studerer Materialteknologi ved NTNU. Her får den flittige studenten god bruk for egenskaper han har utviklet
gjennom idretten:

«Idretten har gjort meg mer
strukturert og effektiv i arbeid
med skole og studier.»
Junior-VM. Foto Rémy Steinegger

og to bronser og et sølv fra Junior-VM i skiorientering,
så hadde man kanskje tenkt at disse var naturlige vinnere av «beste-minne-lista».
Audun fortalte: «Jeg har veldig mange gode minner
fra samlinger og løp rundt omkring i Norge og i flere
andre land. Det er noe av det beste med orientering; du
får reise og konkurrere på nye steder og løypa man skal
gjennom er aldri den samme».
Det er dog en ting O-løpere setter veldig høyt oppe på
«beste-minne-lista», nemlig Hovedløpet.
Han fortalte videre: «Hovedløpet i orientering, og den
påfølgende o-landsleiren er noe jeg syns var utrolig
gøy, og noe som har betydd mye for min utvikling og
motivasjon. Her fikk jeg treffe omtrent alle o-løperne,

Det passer også godt for Konnerudgutten å ha noe å
bryne seg på utenfor klasserommet, så han satser for
fullt på Junior VM i skiorientering nå til vinteren
og Junior VM i orientering til sommeren. Den unge
Heimdal går nå inn i sin siste sesong som junior,
men håper på å kunne representere Norge i student
VM og EM i årene som kommer. Det er nok mange
ved NTNU som kan nyte godt av Konneruds Beste
Treningspartner.
Vi ønsker Audun lykke til med studier og Junior
Verdensmesterskapene. Hele KIL heier på deg!

Sammen om noe, om å
være gode treningspartnere!

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

