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Tekst: Geirr Kihle
Du sitter nå med et nytt nummer
av Konnerudsport i hånden. Mye
er nytt, Christian har valg å prøve
seg i det private næringsliv og vi
ønsker han lykke til og benytter
samtidig anledningen til å takke for
kjempejobben han har gjort som
sportslig leder! Nå tar Brage over
stafettpinnen samtidig som han gir
seg med prosjektet "Av ungdom for
ungdom". I hans sted har allerede
Simen fungert i noen måneder, og jeg
benytter anledningen også her til å
ønske han velkommen.
Konnerud IL går inn i en ny tid. Når
"Sentrumsplanen for Konnerud" etter hvert
blir vedtatt vil lagets forutsetninger kunne
endres dramatisk. Konnerud vil vokse og med
tid og stunder vil dagens 10500 beboere øke
med 50-70% Konnerud IL vil sannsynligvis
ikke ha et medlemstall på cirka 3000, men
4-5000. Dette vil kreve mye av styret og administrasjonen fremover, og for å se litt inn i
"glasskula" gjennomførte laget nylig en strategisamling. Samlingen var etter mitt syn nyttig
og bra, men det er nå arbeidet begynner!
Punkt én er selve sentrumsplanen. Vi har gitt
våre kommentarer, i likhet med mange andre
berørte, og vi forhandler nå med byplankontoret for å få best mulig løsninger for Konnerud
IL inn i den nye planen. Vi blir hørt!
En av diskusjonstemaene er plassering av ny
hall, vi ønsker at utvidelsen skal skje foran
nåværende hall for mest mulig å skjerme
idrettsanleggene mot bebyggelsen som kommer. Dette har vært en lang og vanskelig
diskusjon, men vi får viljen vår. Skianlegget

Sammen om noe!

har også vært tema, hvor vi finner løsninger.
Et av de største og vanskeligste temaene er
trafikkløsningene. Biltrafikk og gangvei ved
Jarlsbergveien er et problem og vi har spilt
inn at vi bare venter at det skjer en ulykke og
at det må finnes en løsning. Vi mener at en
gangvei parallelt med Jarlsbergveien ikke løser
problemet, det er den kryssende sykkeltrafikken opp mot biltrafikken som er den store
utfordringen.
Parkeringen ved anleggene er også tema.
Når det gjelder bygging av hall står alt i
stampe. Høyre lovet i forrige periode, etter
trussel fra håndballfolket om fakkeltog, ny hall
i 2020. Nå er partiet ikke lenger "ved makten"
og da er vi like langt. Vi i styret har ikke tenkt
å gi oss, snarere tvert om, men jammen er det
tungt!
Konnerud IL bedriver faktisk med idrett, og
det gjør vi bra. Det beste eksemplet er orinteringsgruppa med flotte resultater både nasjonalt og internasjonalt, jeg anbefaler å lese både
o-gruppa og de andre gruppenes rapporter.
Når dette skrives har Kong Vinter vært på
besøk og en spennende vintersesong står for
døren! Ski NM2020 dras i gang i månedsskiftet januar-februar, Konnerud og "Nye
Drammen" vil i noen dager dominere NRKs
sendinger i radio og TV. NM er et løft for hele
Konnerud IL og lokalsamfunnet og jeg oppfordrer flest mulig til å slutte opp om arrangementet. Vi trenger hjelp til mye og alle bidrag
er verdifulle!
Til slutt en takk til de som dro lasset slik at det
nye Idrettshuset sto klart og omsider fikk våre
spillere garderober og et tilholdssted. TAKK
for innsatsen!

Sammen om noe!
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Hva skjer i idrettslaget?

Norgesmesterskapet på ski arrangeres
på Konnerud fra den 30.01.20, til søndag
02.02.20.
Følg med på SKINM2020.no

Facebook: SKINM2020 Instagram: SKINM2020 Snapchat: SKINM2020

Konnerudrennet
Konnerudrennet avholdes
7.-8. desember

Vaffel’n!
Vaffel’n er onsdager
kl. 11.00 på
Klubbhuset på sletta.

KIL SOME
Hjemmeside: www.Konnerud.no
Facebook: @KonnerudIL
Instagram: Konnerud_il
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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!

BandySkolen
Bandygruppa arrangerer bandyskole for
barn født i 2014-2010. Vi ønsker enda
flere jenter påmeldt!

Åpen Hall og Aktiv Hall
Dato

Aktivitet

Alder

16.11.2019

ÅPEN HALL

Ungdomsskolen

23.11.2019

Aktiv Hall

5-7 trinn

14.12.2019

ÅPEN HALL

Ungdomsskolen

18.01.2020

ÅPEN HALL

Ungdomsskolen

25.01.2020

Aktiv Hall

5-7 trinn

15.02.2020

ÅPEN HALL

Ungdomsskolen

22.02.2020

Aktiv Hall

5-7 trinn

14.03.2020
21.03.2020

ÅPEN HALL
Aktiv Hall

Ungdomsskolen
5-7 trinn

ALFU – Allidrett for
Ungdom
Allidrett for ungdom
hver mandag kl. 19 på
Vestbygda – eller ute på
besøk.

Håndballcup!
Konnerud Nyttårscup 3.-5. januar.

Onsdagsrenn
Onsdagsrenn er hver
onsdag fra uke 2 - uke 8

WCS
World Cup Sprinten i
Drammen er 4. mars

KILeSport Arrangerer JuleLan
for barn og unge fra 5. trinn
og oppover den 13. og 14.
desember

KIL-fest

Kom på KIL-FEST den 20. mars – da feirer vi oss
selv etter et flott dugnadsår!
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 tippingen din, 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 SKI NM for tredje gang
Tekst: Per Runar Thoresen
Det er kort tid før KILs tredje NM går av
stabelen (30.01- 02.02. 2020). Første gangen
var i 1978 og deretter i 1989 hvor vi på grunn
av snømangel måtte flytte hele arrangementet
til Geilo.

Vi som har vært med tidligere på dette vet hvor enormt
mye arbeide som ligger i forberedelser og gjennomføring. Vi håper at vi også denne gangen er ajour med
forberedelsene slik at vi i etterkant kan skryte av nok et
vellykket NM.

Verdens største
SKI NM

Vi har bladd litt tilbake til
Konnerud-sport før NM
1978 (over 40 år siden)
og her ser dere en faximile
med bilde av Hovedstyret
den gang. Programmet
gikk over hele 9 dager.
I de senere årene har
man jo delt NM på to
forskjellige arrangører.
Noen organisert privat
innkvartering blir det
neppe i 2020, men skifolket på Konnerud har
mange venner i miljøet så
en og annen overnatting
på Konnerud skal vi ikke
se bort fra.
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10000 vafler ble til nytt
«Klubbhuskjøkken»
Seniors dugnadsgjeng samlet til mimretreff etter World Cup-sprinten 2019

Tekst: Per Runar Thoresen
Fotos: Tom Hayden
Klubbhuset har de siste årene gjennomgått
oppgraderinger med maling, nye møbler,
gardiner etc. Det er i hovedsak KIL Senior som
både økonomisk og praktisk har ført an i dette
og Klubbhuset er KIL Seniors klart definerte
hjertebarn.
Nytt kjøkken

Nå var turen kommet til å skifte ut et nedslitt kjøkken og
tidspunktet- rett før Ski NM- kunne ikke passet bedre.
Stenging av klubbhuset et par tidlige høstuker måtte til,
men resultatet ble desto bedre. Det nye kjøkkenet med
alt tilbehør fremstår som meget delikat i lune og nøytrale
farger. De forskjellige gruppene i KIL er aktive brukere av
klubbhuset og nå trenger vi heller ikke skamme oss over
fremleie til eksterne brukere.
Kjøkken er kostbare saker, men takket være gode kontakter i NOREMA har vi fått kjøkkenet på plass til en
overkommelig pris. Vegger, tak og gulv har også fått en
oppgradering.

På bildet ser vi seniorleder Egil Andersen til venstre med husstyrets leder Erik
Andreassen til høyre.

Det er hovedlaget ved Hovedstyret og administrasjonen
som har det formelle ansvaret for klubbhuset, men KIL
Senior fremstår som «adoptivforeldre» for sitt hjertebarn.
KIL Seniors midler kommer inn hovedsakelig som
overskudd fra den ukentlige vaffelsamlingen samt belønningen for heroisk innsats under den årlige World Cupsprinten.
Ingen private ville tenke på å selge vafler for å finansiere
nytt kjøkken. Sosialt samvær er nok hovedbegrunnelsen
for at KIL Senior har vaffeltreff, men kan man kombinere med gode tiltak, er det jo fint.

Glimt fra det nye kjøkkenet

Sammen om noe!
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Strategisamling på Holmsbu
Tekst: Brage Engeset Rødal

Hvem er vi? Hva gjør vi?
Hvor skal vi?
Dette var tre sentrale spørsmål i oppstarten
på strategisamlingen til Konnerud Idrettslag
på Holmsbu Badehotell. Gruppestyrene,
hovedstyret og administrasjon var alle samlet
for to dager på hotellet fylt med diskusjoner
og påfyll for å lære hverandre å kjenne, samt
diskutere fremtiden til Konnerud Idrettslag.

Temaene som ble tatt opp for videre arbeid var lagets
grunnverdier, misjon og visjon. Her var det mange
meninger og mange som kunne samles rundt like verdier, ikke for ulik visjon og hva vi skulle gjøre for å
komme dit.
Strategisamlingen er ikke et sted hvor vi vedtar noe,
men mange ulike ideer og meninger blir kastet ut og
diskutert for å lettere kunne stå sammen om hva vi
ønsker med idrettslaget.
Temaene som fulgte var lagets organisering og markedsstrategi før kvelden ble avrundet med 1-1 mot Spania
på storskjerm.
Dagen derpå tok vi et sammendrag fra dagen før og diskuterte barneidretten i Konnerud Idrettslag. Dette var
et meget fint fora for de ulike gruppene å få frem sine
meninger rundt tema introdusert av et innspill fra KIL-

Deltagerne på strategisamlingen med den nye NM-genseren
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12. -13. november.
Ole Andre Garnvik
viser sin gruppes maleri
av KILs Misjon

senior. På bakgrunnen av denne diskusjonen vil det tas
inn punkter fra idrettslagets Sportslig Utvalg inn i neste
Hovedstyremøte med håp om at vi kan bli enige om
noen retningslinjer i laget.
Helgen sammen var svært fruktbar, og det er moro
å samle så mange brennende engasjerte mennesker
sammen, som har stort hjerte for sine medlemmer og
den aktiviteten vi gjør sammen på Konnerud!

Sammen om noe, sammen
om Konneruds fremtid!
Henrik Helmersmo viser
frem sin gruppes maleri
om Misjonen til KIL

Marius Jagland Berntzen forteller sine meninger

Alle gruppenes forslag til grunnverdier i KIL

Gruppediskusjoner

Sammen om noe!
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Idrettshuset i godt driv!
Tekst: Jan Runde Idal
Vårt splitter nye idrettshus hadde sin offisielle
åpning 28. august og siden den gang har
det blitt tatt mange små skritt slik at vi nå
nærmer oss et hus med full funksjonell bruk.
Huset brukes allerede daglig til garderober,
kiosk, drift og sosiale formål. Det er masser av
tannhjul som må smøres for at dette skal snurre
knirkefritt og funksjonelt, men vi nærmer oss
steg for steg takket være iherdige og dyktige
ildsjeler i fotball og bandygruppa.
Per i dag er det fortsatt et par store ting som gjenstår
med bygget som; lydabsorberende plater, Wifi og sponsorprofileringer. Dette jobbes det med og om noen uker

Like viktig er at pengene er utbetalt på forskudd fra
Drammen Kommune som takket være en gammel bandyformann endret sin praksis til å forskuddsutbetale tippemidler til idrettslagene. For Idrettslag som Konnerud
som ønsker en gjeldfri struktur, er dette avgjørende når
man skal bygge slike kostbare anlegg.
Gaver fra banker og stiftelser bidrar med 2,2 mkr.
med Sparebanken Øst i spissen med hele 1,6 mkr.,
men også DNB sparebankstiftelsen med Kjøkkengave
og Sparebank BV bidrar med store gaver. Moro at
våre lokale banker gir tilbake. Videre har Sande og
Drammen Kommune som eier kunstisbanen bidratt
med 0,8 mkr., men totalt sett må vi rette en stor takk
til Drammen kommunes idrettsansvarlige, for de har
støttet oss og lagt forholdene til rette som grunneier og
anleggsansvarlig av Konnerud Idrettspark. Vi har en
kommune og politikere som er opptatt av aktive barn-

Fred Løwe holder tale

Endelig er huset ferdig

vil dette være på plass. Spesielt i forsamlingslokalet uten
himlinger og bare harde flater kan gi en interessant lydopplevelse som skal bli fint å få justert.

og ungdomsmiljøer, ingen tvil om det.
Fotball og bandygruppa som eier bygget har spyttet inn
1,2 mkr. hver av sine hardt opparbeidede midler fordi
dette har vært et viktig prosjekt for oss. Idrettshuset vil
som et idrettsbygg for refundert alle sine momsutlegg
slik at i juni 2020 blir 2,5 mkr. refundert fra staten.
Den siste delen av finansieringen stammer sponsorer,
rabatter, dugnader og egeninnsats som utgjøre hele
2 mkr.! Stor takk til alle sponsorer – utrolig flott at

På tide med STOR TAKK!

Idrettshuset sin totale prislapp blir 14 mkr. og vil etter
at momsrefusjonen kommer fra staten neste sommer bli
ferdigstilt uten noen form for lån. Den viktigste finansieringskilden er Norsk Tipping som skyter inn 4,2 mkr.
10
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«Loungen» sin vegg på idrettshuset

Snorklipping av Sparebanken Øst og Per Øyvind Mørk

Kake fra Bakermester Klausen og Sparebanken Øst

dere har sett verdien i bygget og støttet oss med penger og rabatter. Tilslutt til dere som har tegnet, prosjektert, planlagt, malt, båret, snekret, administrert,
skrudd, dokumentert og millioner av ting til - TUSEN
HJERTELIG TAKK!
La oss ta godt vare på idrettshuset og la oss håpe det blir
brukt fra morgen til kveld året rundt!
Fugleperspektiv

Sammen om noe!
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En Kunnskapsrik, Inkluderende og Levende
bandyskole for barn på Konnerud!
Tekst: Daniel Storleer Thorbjørnsen
Foto: Trond Pape
• Lær å ha det gøy med
skøyter på beina!
• Lær å spille bandy
sammen med venner!
• Lær fra Konnerud IL sitt
A-lag i Bandy!

barna har skarpe skøyter, så det vil være mulig å få slipt
skøytene ved kunstisen fra kl. 10:00. Sliping av skøyter
koster 50 kr.

Konnerud IL Bandy har
gleden av å invitere alle
barn på Konnerud til å bli
med på den tradisjonsrike
Bandyskolen! I år har vi gleden av å introdusere det nye
idrettshuset, med egen kafeteria og mulighet til å skifte
i en varm og god garderobe.

2019 – Lørdager

Bandyskolen er for barn født
i 2013 til 2010, fra siste år
i barnehagen til og med 4.
klassinger. På Bandyskolen
vil barna få muligheten til
å lære seg å ha det gøy med
skøyter på isen, samtidig
som de utvikler bandyferdighetene sine sammen med
venner. Barna vil bli delt inn
i grupper basert på alder. Vi
ønsker mange flere jenter
med på bandyskolen, så vi
oppfordrer alle jentene til å
ta med seg venninnene sine!
Det vil være dyktige trenere fra Konnerud Bandy,
Konnerud sitt småguttelag,
samt instruktører fra vårt
eget A lag!
Bandyskolen starter opp
lørdag 30. november, og
det er totalt 6 økter frem til lørdag 15. februar 2019.
Alle øktene varer fra kl. 11:00-12:00 for Bandyskolen.
Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute, slik at barna er
klare til å gå på isen når vi starter. Det er også viktig at
12
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Det er lagt opp til to økter før jul og fire etter nyttår,
med en avsluttende Mini-Cup den 15. februar.
• Uke 48: 30. November – Økt 1
• Uke 49: 7. Desember– Økt 2

2020 – Lørdager
•
•
•
•

Uke 3: 18. Januar – Økt 3
Uke 4: 25. Januar – Økt 4
Uke 6: 8. Februar - Økt 5
Uke 7: 15. Februar – Mini-Cup

Pris og Påmelding

Konnerud Bandyskole koster 300 kr og man melder seg
på i den gruppa barnet hører til i.
Barna må ha med seg:
• Hjelm, helst med gitter!
• Skøyter og bandykølle!
• Anbefaler også kne/leggbeskyttere, da det er veldig
vondt å falle med knærne mot isen.
• Vi anbefaler også at de litt eldre barna bruker halsbeskytter og albuebeskyttere.
For øvrig anbefales Thorsov i byen om det skulle være
behov for utstyr, be om Konnerud-rabatten. I tillegg til
at Konnerud IL Bandy har egen Facebook-gruppe for
kjøp og salg av brukt bandyutstyr: https://www.facebook.com/groups/351042145324150/
Vi anbefaler også alle foresatte til å bli medlem i
Konnerud Bandyskole sin facebook side
https://www.facebook.com/groups/356612444483472
Kontakt Daniel på daniel.thorbjornsen@gmail.com om
du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Sammen om noe, om
Bandyglede for alle!

Velkommen til ny bandysesong med nytt
Idrettshus på plass!
Tekst: Jan Rune Idal

Kunstanlegget går igjen for fullt og våre
fantastiske ildsjeler produserer på ny speilblank
vakker is av beste kvalitet. Banen er proppfull
av publikum og av våre unge- og gamle aktive
bandyspillere som alle vil ha ISTID. Alt er
dermed som det skal være i vintersportens
hjemland og bandybyen Drammen.
Denne bandysesongen blir spesiell for oss fordi nå har
vi et komplett bandyanlegg med et nytt idrettshus på
plass hvor vi skal bygge bandymiljø!
Årets bandysesong blir uten KIL BANDY eliten.
Toppbandy’n kommer til å bli savnet på Konnerud
fordi de 2 årene vi fikk blant de beste var motiverende,
morsomme og lærerike og forhåpentligvis er vi snart
tilbake i det beste selskap. Fordelen med manglende
elite er at vi kan rette alt fokus mot bredden. Målet for
sesongen blir dermed å bli så mange bandyspillere vi
kan slik at flest mulig barn og unge kan oppleve denne
fantastiske sporten. Kjenner du en potensiell bandyspiller så meld de på!

Konnerud bandyjenter tjuvstartet på sesongen da de i september deltok på jentebandysamling i
Venersborg sammen med 65 andre jenter!

Sesongen vår starter med et
brak når Konnerud bandy
arrangerer kretsmesterskapet i
bandy på kunstisen vår 2. og 3.
november. Samtidig med KM
så blir det også Kick-off for alle
våre aktive bandyspillere.
Det viktigste vi gjør hver vinter
er BANDYSKOLEN og den
gleder vi oss masse til! Kanskje
ses vi der i vårt NYE HUS?
En strålende lang herlig vinter
til alle!!

Sammen om noe!
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Stafettpinnene sendes videre!
Som seg hør og bør i idretten er det alltid nye
generasjoner som kommer opp, det skjer skifter
på lag og stafettpinner sendes videre. Slik er
også tilfellet i administrasjonen i Konnerud
Idrettslag.

til gressmatta på fotballbanen. Han er utdannet trener
ved Norges Idrettshøyskole og har bla master i treningsog idrettspsykologi, samt faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Brage gir uttrykk for å glede seg til de
nye oppgavene han skal ta fatt på i KIL.

I kjølevannet av denne avgangen økte spenningen i
dette overgangsvinduet. Hvem skulle styreleder Geirr
og lagleder Karianne sette i rollen? Snart ble det klart at
det skulle rekrutteres fra egne rekker og Brage Engeset
Rødal, som har vært prosjektleder for «Av ungdom for
ungdom», ble ny sportslig leder i KIL. Brage har erfaring med barn og unge fra ulike arenaer fra skole til sal

Det måtte dermed en nysignering på bordet i rollen
som prosjektleder for «Av ungdom for ungdom». Etter
lang tids speiding på det åpne markedet ble det klart at
Simen Bø Wie skulle ta over jobben som Idrettspedagog
ved de fire skolene på Konnerud. Prosjektet «Av ungdom for ungdom» er prosjektet der KIL, i samarbeid
med «aktiv»-elever fra Svendsedammen, har aktivitet
for alle barneskolebarn på konnerud i skoletiden. Simen
har bred erfaring fra idrett og aktivitet som strekker
seg fra elvepadling til klatring og dans. Han har studert
emosjoner hos ekstremsportutøvere og er utdannet lærer
med master i psykologi. Hvis du skulle trenge er swinginstruktør er Simen jammen det også! Vi gleder oss over
å ha med Simen på laget. Og hovedpersonen selv sier
han ser veldig frem til jobben hvor han får lov å leke
med barn dagen lang.

Ungdomsutvalget laget en egen utgave av Konnerud Sport for å hedre Christian
som har byttet jobb.

Til venstre: Simen Wie, Prosjektleder Av Ungdom for Ungdom, til høyre: Brage
Rødal, Sportslig Leder

Christian Normann Johansen takket for seg som sportslig leder i idrettslaget til sommeren og fikk dermed et
tårevått farvel fra ungdomsutvalget som valgte å gi ut
en ekstraordinær utgave av Konnerud Sport for å hedre
Christian, da de syntes det ble for lenge til denne utgaven skulle komme ut. Vi ønsker Christian lykke til som
daglig leder på Rush trampolinepark.
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Vaktmesterens

hjørne
«Hva var det jeg sa?»
Det mest sørgelige et menneske kan si til et annet er: «hva var
det jeg sa?».
Likevel, så er det veldig deilig å kunne meddele at, joda, jeg
hadde rett.
Nå i disse forberedende dager til NM snakker jeg med mange
som skal gjøre ulike praktiske oppgaver. Ofte vet de hva de
gjør, noen ganger vet de ikke det. Det er likevel viktig å la dem
holde på. Man må nemlig gjøre sine egne feil for å lære av dem.
Feil gir læring. Den kjente pedagogiske filosofen John Dewey
sa «learning by doing». Han sa jo selvfølgelig ikke dette, selv
om mange tror det. Dewey sa: «Learn to know by doing, and to
do by knowing».
Derfor lar jeg dem holde på. Så gjør de feil da. Både på kontoret
og i løypene. Da sier jeg det. «Hva var det jeg sa». Da har de
lært. Da har de fått prøve seg.
Budskapet er at vi må alltid prøve, men at av og til kan det
hjelpe å høre, på en vaktmester i sin stol med høreslsværn, for
han har selv gjort disse feilene før, som seg hør og bør. Så kom
og spør, så hjelper jeg!

ikke går lett, og det hjelper
vi til med så godt som vi
kan, for det viktigste er å
få rett». Og håper at vi ikke
faller i denne fellen mot
NM, men hjelper hverandre
å få det til!
Hva er vitsen med dette
spør du? – Her kommer’n!
En pasient sier: «Doktor,
i går forsnakket jeg meg.
Jeg hadde middag med min
svigermor og ønsket å si; 'Kan du være så snill å sende meg
potetene?'
Men i stedet falt det ut av meg: 'Din dumme ku, du har fullstendig ødelagt livet mitt'».

Så da kan vi avslutte med Øystein Sunde som setter det på
spissen: «Så derfor håper vi at ting går galt, og at nytenking
Sammen om noe!
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Camp Konnerud 2019
Tekst: Simen Oscar Bø Wie
Campleder
Høsten er her. Den smykker seg med fargerike
drakter i gult og rødt og danser regndansen for
å skylle bort sommerstøvet og gjøre Norden
klar for vinterens dvale.
For rene skal vi være når vi gjør oss klare for vinterens
krystalldrevene aktiviteter. Men i denne høstperioden
som i starten er gjørmete og som jager mange inn så er
det noen som ikke sitter stille. Det er noen som ikke
velger tv og peis, men som møter opp og blir med i
regndansen. Det finnes de som sier at været kan være
som det vil, for her kommer jeg, og ingenting skal hindre fra å leke meg gjennom denne værharde årstiden.
Disse heltene er deltakerne på Camp Konnerud! I år
var det bare 9 krigere i høststormen som først flekket til
med stor stil i terrengsykkelløypa. Sølespruten sto da vi
føk i høy hastighet gjennom skogen på buktende stier,
over kuler og hopp. Vi tryner, men reiser oss igjen,
smiler og prøver på ny! Så går vi inn for å ta oss litt velfortjent lunsj og varme. Men akkurat som løvet blafrer
i vinden før det skal segle av gårde begynner det å rasle
Camp Konnerud Gjengen hadde en dag på Rush Trampolinepark og storkoste seg!
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i rastløse kropper. Nye aktiviteter på planen, denne
gangen bueskyting. Vi kler på oss masker og reiser en
arena. Vi deler oss i lag og trekker buestrengen. 3.2.1.
GÅ! Det suser mellom øra og du må kaste deg bak en
madrass for å ikke bli tatt. Du gløtter opp, puster, satser. Trekker høyrearmen helt bak, sikter og lar den fly.
Fulltreffer. Kun to igjen. Duell til siste slutt. De kikker
spent frem fra hvert sitt hold. Puster. Spenningen ligger
over salen blant de falne kropper som ligger og ser på
slutten av kampen utspille seg. Et brøl. En seier. Glede.
Mestring. Så tar vi på oss nye klær for nye aktiviteter.
Det rister i rampen. Med godt grep rundt sparkesykkelen satses det utfor og mot hoppet. Klarer han hoppet?
Det er bratt å starte og det er nytt og uvant, men han
kliner til, suser av gårde og satser. Mestring. Glede.
Dag to fyller vi opp bilene med spente sjeler. De trekker
opp fjæra. Snart skal den springe. Vi ankommer Rush
Trampolinepark og tar på oss sokker og får instruks. Et
helt lekeland nesten bare for oss selv. De andre barna
vi møter er fra en annen høstcamp. Leiken begynner
og vi spretter i alle retninger med både kanonballer og
terninger som vi kjemper for å rydde ut av banen vår.
Deilig konkurranse og mengder av bevegelsesglede. Så
er det bort til klatrehjørne for å bryne seg på de vertikale utfordringene før de skal smyge seg mellom lasere
i lasertunellen. Etter 3 timer har vi hoppet oss nesten
ut av sokkene våre og det er på tide å reise hjem til
Konnerud. Det er en praktfull solskinnsdag med helt
åpne baner. Gresset er enda grønt og vi rusler rolig
ned på stadion for å ha litt forskjellige ballidretter. En
oppvarming med Rumpeldunk før vi tar noen runder
innebandy og avslutter med fotball. Det er fantastisk
vær i dag. Vi er gode. Gode venner. Gode medspillere.
Så blir vi utfordret til Fotballfinale. Vi skal spille mot
en hærskare av IFObarn. Vinnerlaget på IFO utfordret
Camp Konnerud til en legendarisk match. Vi lader opp
og samles om laget. Sammen om noe. Sammen om en
god fotballkamp. Dommeren blåser og kampen er i
gang. Korte pasninger og rask forflytning må til for å
komme seg opp og frem på den tette banen. Det er en
overraskende jevn kamp. 1- 1 når det gjenstår 5 minutter. Det knives om ballen. Det er dobbelt så mange
IFObarn som på Camp Konnerud. Men det går. Ballen
finner nettet og kampen ender 2-1. Deilig. Fantastisk
godt kjempet av de som i snitt går 2 klasser under camp
konnerud gjengen. Mestring. Glede.

Dag tre. Villmark. Det er duket for tur
med overnatting for de som vil. Vi laster
på oss store sekker og legger av gårde i
duskregn kl. 0930. Dagens første mål
er Risadaltårnet. På veien dit stopper vi
innom Skogselskapets gapahuk hvor vi
legger fra oss storsekkene for de som skal
overnatte. Deretter snirkler vi oss langs
kuperte løyper som snevrer seg inn på
stier når vi nærmer oss målet. Endelig
fremme. Her tennes et bål og matpakkene åpnes av sultne små og store. Vi
spikker pølsespyd og brødskivespyd. Nå
skal maten varmes. «Hva ser du?» Ropes
det fra tårnet. Nidaros er den vegen kommer det til svar! I toppen er det montert
en rekke piler mot kjente destinasjoner i
Norge og verden. De skuer utover med
en stor kikkert vi har tatt med. Selv om Status før Camp Konnerud drar på tur som endte i overnatting for noen, IFO var også med!
det er litt grått, kan vi se ganske langt.
nemlig falt på og vi finner soveposene våre. Etter den
Så svever det med et papirfly frem foran kikkerten.
sagnomsuste marke-krigen er over finner vi etter hvert
Deretter kommer det et til før 30 papirfly segler til
roen og vi glir inn i en god søvn inntullet i varme poser,
alle kanter. «Den landet i treet!», nei, der falt den ned.
saueskinn og ulltepper. Bålet knitrer rolig utover natten
Vi ler og koser oss. På andre siden av bålet er det satt
og hvisker god natt til oss.
opp en skogsarena. Der utkjempes det en episk kamp
mellom Konnerud Ulvene og Konneruddrakene. De
Dag fire blusser bålet opp på ny og vi gjør oss klare for
er inne i den niende runden og det ser ut som Ulvene
frokost. Alle har hatt det bra i natt! Campleder hadde
blir fler og fler. Det ules og hyles gjennom skogen av
vært litt bekymret, men det var det ingen grunn til.
et stadig større kor. Drakene har ingen ting å stille opp
Alle sa at natten var god og smilene på deres ansikter
med. Styrken til ulven er flokken. Sammen om noe.
bekreftet dette. Spikking er en populær aktivitet og
Sammen om skogskanonball. Det avsluttes med en vak- etter hvert som frokosten rundes av sitter noen å spikker finale og ulvene kan synge i sitt siste seiersul som
ker, mens andre suser nedover ziplinen igjen. Pilene
kan høres til Nidaros. Så er det på tide å ta hjemturen.
styrter treffsikkert mot ballongen som ligger i lyngen
Vi går i samlet flokk tilbake. Glade og mette på oppog sprekker tilfredsstillende. Dagen er i gang! Så komlevelser. Noen bærer tre sekker, mens de andre danser
mer IFOgjengen opp og de andre deltakerne på Camp
glade rundt etter et tapt veddemål. Etter hvert blir det
Konnerud som hadde sovet hjemme. Vi setter i gang en
en hest ut av camplederen som vekslet på å trave de små leken runde med Capture the Flagg, eller Finn Flagget
mot målet i ulike etapper. Der ligger omsider skogselsom vi kaller det på norsk. Selv om noen av flaggene
skapets tørre tømmervegger og venter på oss. De aller
er litt for godt gjemt, blir det en gøyal runde med mye
fleste fra følget vinker adjø til oss mens de fortsetter mot fart og jakt mellom furutrærne. Arrestert. Fengsel.
Konnerudhallen. En tapper liten gjeng gjør seg klar for
Befridd. Ny jakt. Tar jeg sjansen? Ja. Nå kjører jeg. Inn
sin første kalde høstnatt ute, nesten under åpen himi motstanderens territorium, flyktende fra forsvarerne
mel. Men før det må vi trene litt på villmarkslivet. Og
som vokter flaggene sine. Finn Flagget er sannelig en
hva er vel da bedre enn å fekte med sverd, skyte med pil god lek. Men omsider kommer tiden for avreise og vi
og bue og hogge litt ved. Det suses og gjennom trærne
samler sammen tingene våre. Ned til hallen. Avskjed og
over en Zip-line som noen gode mennesker har hengt
takk for et godt lag. Det har vært en innholdsrik uke og
opp før oss. Mestring. Glede. Vi lager et stort bål og
mange nye erfaringer er samlet til hver sin erfaringskofspikker oss bestikk i vente om en spennende dessert.
fert. Nå er vi rikere. Rikere på venner og rikere på gode
Den beryktede sjokoladebananen ble imidlertid nedopplevelser.
stemt og ledermat da favoritten ble Smores, noe som
er marshmellows, kjeks og sjokolade. Men tenk så helTakk for en Nydelig Camp Konnerud 2019. Vi gleder
dige vi er! Tenk så mye god mat, foran et så deilig bål.
oss til neste!
Camp Konnerud under stjernehimmelen. Natten har
Sammen om noe!
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SKI NM 2020 på Konnerud Skistadion
Tekst: Arne Madsen
Leder organisasjonskomiteen
Jeg gleder meg til at vi snart kan å ønske
løpere, ledere, spesielt inviterte gjester og
publikum velkommen til et spennende og
kompakt SKI NM på Konnerud Skistadion.

Samtidig vil jeg appellere til hele Konneruds befolkning
om å slutte seg til arrangementet, enten som tilskuer
eller funksjonær. Vi kommer til å ha en stor aktiv deltagelse av klubbens egne løpere, disse har nok store mål
om å virkelig sette Konnerud på kartet.

Senior NM i langrenn, direkte sendt på NRK1 i 4
dager, skal bli en flott reklame fra oss alle.
Vi skal lage et forrykende arrangement som vil bli en
opplevelse både for løpere og publikum.

Velkommen
30/1 – 2/2 2020.

Oppgradert Skistadion med spektakulære bakker og
svinger skal gjøre arrangementet kompakt og publikumsvennlig.
Vi i Konnerud IL har stått bak store arrangement i
mange år, og vi skal gjøre alt vi kan for at publikum og
løpere får en innholdsrik, positiv og sportslig god opplevelse.
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Det viktigste er å delta!
Tekst: Vibeke Hald Langen
Når vi 30. januar 2020 hører startskuddet
for årets Norgesmesterskap i langrenn på
Konnerud, er vår drøm at hele Konnerud skal
delta! Vi ønsker at stadion, tribuner og løyper
skal være fulle av fest-stemte og glade folk i
alle aldre. Vi vil se norske flagg og fargerike
plakater.
Glade og engasjerte mennesker som heier og støtter skiløperne der de kjemper seg gjennom de tøffe skiløypene
i kampen om å bli best i Norge. Det er hva vi ønsker
å vise resten av Norge gjennom de ti-talls timene med
direktesendt TV laget av NRK.
Visste du forresten at pengene som vi tjener på å
arrangere NM går direkte tilbake til de som er aktive i
idrett? De som jobber dugnad er tilknyttet gruppene
på Konnerud eller de er fra andre skiklubber i distriktet. Det vil si at timene de frivillige jobber avregnes og
pengene overføres til de aktuelle gruppene. På denne
måten får gruppene midler som de kan bruke til utstyr
og aktivitet for barn og unge, enten de nå spiller fotball,
håndball, bandy, sykler, løper orientering eller går på
ski. I tillegg til at overskuddet går tilbake til de aktive,
har vi også fått pengegaver som er investert i anlegg.
Anlegg som varer vesentlig lenger enn de 4 dagene med
renn. Det er anlegg alle og enhver kan ha glede av i
årene som kommer. Vi som er frivillige får også kompetanse, kunnskap og vennskap vi kan ha glede av både
privat og på jobb.
Alle gode ting er tre
Det er mange måter du kan bidra til at NM blir en
suksess for løperne og deres støtteapparat og familier,
for NRK og alle TV-seerne og ikke minst for Konnerud
Idrettslag.
1. Du kan jobbe dugnad som frivillig. Det finnes
mange forskjellige jobber, både ute og inne, noen
krever spesifikk erfaring/kunnskap og andre krever

kun smil og hjelpsomhet. Fortell oss hva liker å
gjøre og vi skal finne en jobb til deg. Send mail til
frivillig@skinm2020.no og meld din interesse. Som
frivillig kan du risikere å bli sliten og kanskje litt kald
– men vi kan garantere at du får en opplevelse du
kan leve lenge på!
2. Du kan kjøpe billetter og se rennet fra tribune eller
fra de billetterte områdene inne på skistadion. Her
vil det bli mange folk og mye aktivitet. Du har
mulighet for å kjøpe mat og drikke og du vil få se og
oppleve løperne på nært hold. Oversikt over billettyper finner du på nettsiden vår www.skinm2020.no.
Kjøper du billett før jul, kan du spare noen kroner.
Kanskje det kan være årets julegavetips? Kjøpe en
opplevelse og del den med de du er glad i!
3. Du kan også være med som publikum ute i skogen,
langs løypene. Inviter venner og kjente fra nær og
fjern, kle dere godt og gå i samlet flokk hjemmenfra
og ut i løypenettet. Du kan ta med deg mat og drikke og lage deg en god sitteplass nær løypa. Der kan
du stå tett inntil sporet å heie. Vi bruker løypene på
begge sider av skistadion. Sjekk nettsiden å se hvor
løypa skal gå. Det leggs til rette for enkel adkomst
inn til løypene.
Uansett hvordan du velger å delta – bruk bena og gå til
stadion, du blir garantert ikke alene om det, så det kan
bare bli moro. Det er begrenset med parkeringsplasser
så vi satser alle våre kort på bussen. De som kommer
fra Mjøndalen blir busset inn fra parkeringsplass ved
Vestbygda hvor man blir dirigert rundt Skoger. De
som kommer sørfra fraktes med buss fra Svingen, fra
Drammen går bussen i sin vanlige rute.
Fra den dagen vi søkte på NM har det vært mange
historier om hvordan det var både å arrangere og delta
i 1978 og 1989. Har du noe å dele med oss så gjør det
gjerne på www.facebook.com/konnerud2020!
Bli med og vis at vi på Konnerud og Drammen er vi

SAMMEN OM Å DELTA I NM2020!

w w w. j o h n - e r i k . n o

Sammen om noe!
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En oppdatering fra Ungdomsutvalget
Tekst: Nora Kaalstad
Høsten er i full gang, og det er også vi i
utvalget. Allerede har vi gjennomført flere
møter - og en høstferie som bestod av jobben
som aktivitetsledere under “Camp Konnerud”
i regi av Simen. Det var midt i blinken for de
både driftige og flinke folka i gjengen vår.
Ellers har vi hatt utskiftninger i utvalget. Noen av medlemmene ut, og noen nye inn. Og, Christian Normann
ut, og Brage Engeset inn. Tid for noen forandringer, med
andre ord. Snittalderen har beveget seg ned, som betyr at
vi nå må tenke litt annerledes. Jobben med å finne gode
løsninger på hvordan vi får til sosiale sammenkomster
og aktiviteter for både ungdomsskole- og videregående-
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elever skal vi fikse godt sammen. Frem mot jul vil vi
planlegge noe skikkelig gøy! Vi skal nemlig arrangere et
gratis arrangement for ungdom mellom 16-25 år på Rush
trampolinepark! Arrangementet heter UNGfrivillig hvor
vi skal engasjere rundt frivillighetsjobb under NM på ski.
Ungdomsutvalget skal også selv ha egne planer under
NM og dette finner vi ut av sammen under UNGfrivillig
på Rush. Foreløpig dato er 12 desember!
Ungdomsutvalget står ansvarlig for organiseringen og
styringen av prosjektet - noe vi gleder oss masse til! Takk
til Einar Juels Legat som har gitt oss denne muligheten.
Dette kan jo ikke bli annet enn kjempegøy!
Ungdomsutvalget, ved president Nora Kaalstad.

Konnerud IL med i DFF
Tekst og bilder: Trond Cato Martinsen
Konnerud IL ble i våres medlem av
Drammen Friluftsforum (DFF). DFF er en
paraplyorganisasjon for friluftslivsforeninger i
Nye Drammen kommune.
Formålet med DFF er å styrke medlemsorganisasjonenes interesser i aktuelle saker i kommunen, sikre medvirkning og påvirkning hva gjelder friluftslivets utvikling
i kommunen, samt sikre samarbeid på tvers av ulike
friluftslivsorganisasjoner i kommunen.
På medlemslista finner vi bl.a. DNT Drammen,
Drammensmarkas venner, speidere, jegere og fiskere,
terrengsyklister, klatreklubber og orienteringsklubber, og
nå også Konnerud IL.
Idrettslagets interesser blir i DFF ivaretatt av orienteringsgruppa.

Fra Kyrfjell, på grensa mellom Øvre og Nedre Eiker. Hokksund i bakgrunn.

Henning Gaarder og turO-utvalget er aktive på lokal
markedsføring.

Stolpejakt – mosjonstilbudet der du bor.

Fornøyde deltagere på tur ved Knutestulen.

Sammen om noe!
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Sammen om skiglede på Konnerud
Tekst: Ingunn Lysaker Nordbom

Skigruppa jobber aktivt for at flest mulig skal få
oppleve skiglede lengst mulig.
Gjennom dugnad og frivillig arbeid sikrer vi
anleggsdrift, snøproduksjon og flotte forhold
for alle som ønsker å benytte anlegget vårt, og
det er heldigvis mange. Alle er velkomne!
Vi har i dag 150 aktive løpere fra 8 år og oppover.
Tradisjon tro hadde vi kick-off første tirsdag etter høstferien. Tirsdag er vår faste treningsdag fra høstferien og
frem til påske, og alle møter opp kl. 18. Fellestreninger
er viktig for å sikre kvalitet både sportslige og sosialt, og
vi har et mål om at alle, uansett nivå, skal oppleve mestring og fremgang. Vi har også treninger der eldre utøvere
bidrar/gir tilbake til de yngre, og vi er så heldige at vi har
egne landslagsløpere med på treningene til inspirasjon for
både små og store skiløpere.
• Sosiale samlinger: I november har vi vårt årlige vintertreff på Oset Høyfjellshotell med stort fokus på
det sosiale i gruppa. I fjor hadde vi over 150 barn
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og voksne med oss på en helg for skiglede og vennskapsbygging på tvers av alder. Skigruppa arrangerer
også felles opplegg til flere lokale skirenn i tillegg til
Ungdomsbirken, Hovedlandsrenn og Norges Cup for
junior. Vi inviterer til gratis kveldsmat på Klubbhuset
etter trening en gang i måneden som vår lokale KIWI
sponser oss.
• Åpent for alle: Skigruppa har fokus på å hjelpe
alle som vil trene på ski, og vi forsøker å bidra til å
dempe kjøpepress for å senke terskelen for å bli med
og ikke minst satse videre. Vi stiller rulleski til utlån
for utøverne og har en meget aktiv Facebook-side for
kjøp, salg og bytte av utstyr. Treningene våre er også
åpne for medlemmer fra andre klubber som vil trene
sammen med oss uten å måtte bytte klubb. Vi har
ukentlig besøk fra Eiker, Drammen Ski, Skrim og
Birkebeineren.
• Arrangement: Tradisjon tro arrangerer vi
Konnerudrennet den andre helgen i desember. Årets
renn går av stabelen 7. og 8. desember og er åpent
for alle fra 8 år og oppover. Onsdagsrennet er en

svært populær tradisjon gjennom hele 50 år. Her har
vi ingen nedre (eller øvre) aldersgrense. Første renn
er 8. januar 2020. 30. januar arrangerer Konnerud
IL NM på ski og 4. mars er det World Cup sprint i
Drammen.

Vi er veldig glade for og stolte av å
kunne si at vi bidrar til folkehelse, og
opplever at vår innsats er svært nyttig for
storsamfunnet.

• Anlegg og drift: Skigruppa i Konnerud IL drifter anlegget på vegne av og i nært samarbeid med
Drammen Kommune. Gjennom mange år har
skigruppa sammen med lokalt næringsliv og veldig mange dugnadstimer, greid å bygge opp ett av
Norges beste skianlegg. Takket være Sparebanken
Øst, som i vår bevilget 1,2 millioner til utvidelse av
snøproduksjonsanlegget, har vi nå fått anledning til å
sette «kronen på verket». Så snart vi får kuldegrader
kan vi starte opp med snøproduksjon. Produksjonen
av kunstsnø som er nødvendig for å sikre aktivitet i
løypene, er basert på dugnad, hvor alle gruppene i
skigruppa deltar.

• Bli gjerne med på snøproduksjon. Ta kontakt
med Anleggsansvarlig Kjell Petter Småge
(kps@evotek.no)
• Betal inn til Løypelauget: VIPPS ditt beløp til
500 317

Liker du å gå på ski og har lyst til å bidra?

Liker du å gå på ski og har lyst til å bli
med på skitrening?
• Ta kontakt med Sportslig Leder Mads
Madsgård (mads.g.m@hotmail.com)

Løypene er et regionalt anlegg og benyttes daglig av svært
mange mennesker, fra de som vil prøve ski for første gang
til toppidrettsutøvere. Vi finner blant disse barnefamilier,
mosjonister, introduksjonskurs for innvandrere, skikurs,
Turistforeningen, barnehager, skoleklasser, turgåere
og idrettslag både fra Drammen Kommune, kommunene rundt oss og sågar fra Akershus, Oslo, Vestfold og
Østfold.

Sammen om noe!
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Stor interesse for bynært
friluftsliv
Tekst og bilder: Trond Cato Martinsen

Fra VM i orientering

Orienteringsgruppa har i 2019 tilbudt
turOrientering for 51.gang, og interessen er
også i år stigende.
Årets opplegg for «bynært friluftsliv» har, som de siste
åra, tilbudt 75 turmål fordelt på 5 forskjellige kart/turer.
Nivået på turene har stort spenn slik at både barnefamilier og erfarne skautravere finner ting av interesse.
Deltagerkonvolutten inneholder derfor turmål fra det helt
enkle til de langt mer krevende, fra bynært i Strømsåsen
til mer villmarkspreg øverst på Mjøndalsskauen.
Kartutsnittene som ble benyttet i år var Austadåsen,
Svarterudbekken, Nikkerud, Knutestulen, DammyrtjernBrillene. Av disse områdene var Knutestulen, i
Røysjømarka, et nytt bekjentskap for de aller fleste, siden
kartet ble laget i fjor høst og terrenget ikke har vært
benyttet til orienteringsaktivitet på flere 10-år.
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Fra VM i orientering

TurO fra Konnerud IL – i vinden.
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Fra tjerna «Brillene» på Mjøndalssakuen.

I tillegg til ordinær turOrientering har også lavterskeltilbudet Stolpejakt stått på programmet. Dette er en
aktivitet som virkelig kan kalles bynært, med sine 30
turmål/stolper spredt utover langs bydelens gang- og
sykkelveier, store stier og lignende. Opplegget står ute
igjennom hele sommerhalvåret, og benyttes av svært
forskjellige deltagergrupper, fra barnehager og småbarnsfamilier til skoleklasser, bevegelseshemmede, personer som vil gjøre seg bedre kjent i egen bydel samt
aktive skautravere. Siden Stolpejakt er et tilbud uten
noen krav til medlemskap eller registrering av deltagelse
er det vanskelig å stadfeste et eksakt tall på antall «stolpejegere», men et estimat tilsier minimum 600 personer
i løpet av sesongen, et tall Konnerud IL sier seg godt
fornøyd med.

rr

Deltagelsen i KIL sin turorientering har variert en hel
del gjennom årenes løp siden 1969. Etter en større
oppgradering av tilbudet i 2013 har trenden vært klar;
tilbudet blir stadig mer populært. Godt samarbeid med
Drammen Friluftsforum, inkludert DNT Drammen,
bidrar helt klart med økt kjennskap til og interesse for
å prøve ut KIL sitt turO-tilbud. Årets salg endte på 274

deltagerkonvolutter i tillegg til en del solgte enkeltkart,
for nedlasting via klubbens turportal turOrientering.
no/konnerud . Av alle som registrere sine koder i løpet
av sesongen klarte 41 personer kravet til gullmerket, 14
til sølvmerket og 24 bronsemerket. Gavepremier ble
trukket ut blant alle som registrerte siden koder innen
1.november.

Sæ
r

Mange vil trekke frem de flotte mulighetene til å bli
kjent på nye steder samt motivasjon til å komme seg
ut som viktige grunner til å delta i mosjonsaktiviteter
som turOrientering. På bakgrunn av dette velger KIL å
benytte forskjellige områder og kartutsnitt fra år til år.
I tillegg legges 8-10 turmål hvert år til «utvalgte» steder. Dette kan være plasser av kulturhistorisk interesse,
flotte utsiktspunkter eller annet av generell interesse. I
år har man bl.a. kunnet besøke utsiktspunktene Kyrfjell
og Ertekollen på Mjøndalsskauen, lære mer om naturreservatene Veia og Trestikle, kikke ned i Nikkerud
gruver, eller bli kjent med Austadtjern eller Blektjern i
Strømsåsen. Tilbakemeldingene fra deltagere gjennom
flere år tyder på at dette er populært.

mo
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Velkommen til Konnerud
håndball rekrutt!
Tekst: Stine Sveia-Nilsen
Velkommen til ny håndballsesong gamle og nye
håndballvenner. Endelig er sesongen i full gang
for alle store og små. Denne høsten skjer det
mye i Konnerud håndball rekrutt med oppstart
av nye lag, håndballskole, trenerutdanning
og ikke minst Nyttårscup. Rekruttgruppa i
Konnerud håndball består av alle lag og utøver
fra 1.-7. klasse.

er det en gjeng med nye foreldretrenere og noen som er
trenere på eldre lag som sørger for aktive og morsomme
treninger for barna. Og disse lagene våre skal i løpet av
høsten få spille sine aller første håndballkamper i den
fine røde konneruddrakta.

Denne høsten har 56 herlige første-, andre- og tredjeklassinger begynt på Konneruds egen håndballskole.
Håndballskolen går over fire søndager i høst, og vi
begynner ofte kl 8.30 på søndagsmorgen. Vi øver på
å bli kjent med ballen, kaste litt, øve litt skudd, og
masse fokus på lek og moro. Vi starter og slutter håndballskolen med felles dans og sang, og etterpå jobber
vi på ulike stasjoner. På hver håndballskole spiller vi
også minihåndballkamper. En gjeng med spreke og
blide jenter fra J18 og mange trenere fra eldre lag stiller
som instruktører, og sørger for at vi kan gi tilbud til så
mange flotte og glade små håndballspillere.

trenere fra klubben, og denne høsten fortsetter vi med
modul 5-8. Konnerud håndball ønsker å være kjent for
å ha gode trenere som er faglig oppdatert.

Uken etter høstferien startet håndballtrening for
barn født i 2012, altså andreklassingene. Foreløpig
trener guttene og jentene sammen på torsdag i
Konnerudhallen fra kl 16.00 - 17.00. Veldig mange
blide barn, og til første trening møtte 38 stykker, og
enda flere venter vi når fotballen tar vinterpause. Her
26
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I tillegg jobber rekruttgruppa med opplæring og kursing av trenere. Vi ønsker at flest mulig av våre trenere
gjennomfører Trener 1, som består av 12 ulike moduler. Allerede i vår gjennomførte vi modul 1-4 med 20

Vi kaster i gang det nye året med håndballcup i vår
egen hall, 3.-5. januar. Siden vi fremdeles bare har 1
bane, må vi strekke døgnet litt, så de eldste lagene skal
ha nattcup, mens de yngste spiller på dagtid. Vi håper
på masse håndballglede og begeistring.
Til slutt vil vi bare si tusen takk til alle dere foreldre
som bidrar som trenere, oppmenn og rundt laget, med
dugnadsinnsats som sekretariat, billettselger, kafeteriadrift, hallvakter, og ikke minst som heier fram spillerne
på trening og på kamp.

Vi gleder oss til en ny håndballsesong med treninger,
kamper og gode sosiale opplevelser sammen med alle
dere i håndballgruppa.
Med hilsen rekruttlederne Stine og Lene

Treningstider for de yngste rekruttlaga:
2012

torsdag kl 16-17 i Konnerudhallen

2011

fredag kl 16-17 i Konnerudhallen

J2010

torsdag kl 17-18 i Konnerudhallen

G2010

onsdag kl 19-20 i Gulskogenhallen

Foreldrevettregler
•
•
•
•
•
•
•
•

Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det!
Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen!
Gi oppmuntring både i medgang og motgang – ikke gi kritikk!
Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!
Respekter lagleders bruk av spillere!
Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!
Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du!

Fairplay i barnehåndball
•
•
•
•
•

Det er barn som spiller
Det skal være gøy for alle
Foreldre heier på alle
Dommeren er også et menneske
Hverken du eller ditt barn spiller på elitenivå

en
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Reisebrev

- I Samme Båt 2019
Tekst: Simen Oscar Bø Wie

For fjerde gang har alle som brenner for
lokalsamfunnet vårt samlet seg sammen
med andre aktører som brenner for sine
lokalsamfunn. Vi er Idretten, kommunen,
hjelpeorganisasjoner og andre viktige
støttespillere. Vi har alle et felles mål, å bli enda
bedre, sammen.

Nye relasjoner formes og gamle forsterkes. Planer og
ideer sirkulerte lekent over fiskesuppen, mens vi gled ut
av Oslofjorden med kurs mot København.

Den 12 september kl 17.00 kastet DFDS loss fra havnen i Oslo med fem fra idrettslaget om bord, i ulike
roller. Geirr Kihle med Drammens Idrettsråd og Nora
Kaalstad med Ungdomsutvalget i Buskerud Idrettskrets,
samt administrasjon med Karianne, Brage og Simen.
Det var og en håndfull andre fra Konnerud med som
representerte andre organisasjoner.

Vel tilbake på båten etter en pen dansk fredagsformiddag gjør vi oss klar til ettermiddagens program og nye
ideer. Det dekkes på med noe spennende fra kommunen og alle lokalsamfunnene får en spennende mulighet
de bruker de neste timene på å utvikle. Vi gnager oss
gjennom en rekke temaer og muligheter for samarbeid
og alle deltakere kan si seg enige om at dette nok en
gang var en god ide. Her kan ingen hoppe over bord og
alle får timevis til å arbeide sammen med nye og gamle
aktører om et bedre aktivt lokalsamfunn.

Vi samlet oss på konferansesenteret og tok en trivelig
hilserunde for nye og et gledelig gjensyn for gamle kjente. Programmet for turen ble tatt opp og de første aktivitetene satte i gang. Ikke lenge etter oppstart var det
voksene glade sjeler i lystig idrettsdans mellom stasjonene, plystrende eller sprettende avhengig av oppgaven
de ble tildelt. En riktig god start på en nyttig og samlende konferanse. For vi konfererte i mange timer frem
til magene rumlet og vi fikk en sjømatsinspirert middag.
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Dagen gryr og vi legger til havn. Møter mellom ulike
organisasjoner er avtalt og en utflukt arrangeres til noen
av Danmarks beste idrettsanlegg. Konnerud IL fikk til
et fruktbart møte med Åssiden og DBK, så vi er i gang
med noen nye prosjekter sammen.

Takk for en fin tur, og god tur til neste år!
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Sande

Klassisk

Program SKI NM 2020
Med forbehold om endringer i programmet - oppdatert program på skinm2020.no

Torsdag 30. januar
kl. 11:00

10 km fristil kvinner

kl. 13:00

15 km fristil menn

Lørdag 1. februar

TBD

Individuell distanse para-utøvere

kl. 10:30

15 km (7,5 km +7,5 km) Skiathlon kvinner

Fredag 31. januar

kl. 13:00

30 km (15 km + 15 km) Skiathlon menn

kl. 10:15

Sprint klassisk - prolog - kvinner/menn

Søndag 2. februar

kl. 12.15

Sprint klassisk - finaler - kvinner/menn

kl. 12:00

Stafett 3x10 km KFF (klassisk, fristil, fristil) menn

TBD

Sprint para-utøvere

kl. 14:30

Stafett 3x5 km KFF (Klassisk, fristil, fristil) kvinner

på Konnerud (Pettersvollen 7, 3032 Drammen)
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ESport – Celebert besøk
Tekst: Brage Engeset Rødal
eSport er spillverdens toppidrett. eSport
kommer i OL som egen idrettsgren. eSport er
ikke det samme som gaming.
Mange tror at eSport og gaming er én og samme ting.
Gamere er ofte forstått som eSport-utøvere uten at
det er riktig. Begge spiller dataspill, det er riktig, men
der eSportutøveren skiller seg fra gameren er nettopp i
spillet, hvilket spill som spilles og hvordan det trenes og
jobbes med spillet.
Der «gaming» er å spille dataspill for det sosiale og

«for moro skyld» er eSport definisjonen på å trene
på et spesifikt spill hvor man jobber systematisk med
tekniske, taktiske og kommunikative ferdigheter for å
bli bedre i spillet. Det er noen utvalgte spill som regnes
som eSport-spill og som spilles i store ligaer som blant
annet Telialigaen (tidligere Telenorligaen) her i Norge
og ute i verden.
KIL startet med vår egen esportgruppe Høsten 2018
og har hatt en fin kjerne med ungdommer som del
av gruppen siden starten. I dag teller vi 13 utøvere i
gruppen som strekker seg fra 7.-10. klasse.
Her er det noen som ønsker å bli esportutøvere og noen
som ønsker å game. Og vi prøver å tilrettelegge for alle.
På treningstidene prøver i størst mulig grad i trene i
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lagene som vi har i Telialigaen der vi spiller Counter
Strike og Rocket League. Henholdsvis 5 og 3 personer
på lagene som spiller. Vi bryter i spillingen med samarbeidsleker, andre fysiske spill eller styrketrening før vi
igjen øver videre i spillene. Annenhver fredag åpner vi
for gamingkveld der vi er opptatt av at spillingen skal
ha en mer sosial profil – altså gaming.
Ungdommene som er del av eSportgruppen viser stor
dugnadsånd og stiller opp når utstyr skal rigges eller det
trengs teknisk hjelp på andre arrangementer som for
eksempel ungdomsklubben på Ungdomsskolen. Her er

noen av utøverne fra esporten «teknisk team» og hjelper
til med opp- og nedrigg. Ungdommene engasjerer seg
også i de årlige «mini-lanene» vi har på Aktivt konnerud
og hjelper til med kabling, konkurranser og teknisk
hjelp. Helt topp!
Under lokalvalget kom selveste Trine Skei Grande
innom esportrommet vårt og viste sin støtte til esport i
idrettslag – noe som var stor stas for alle!

Så hva synes de som er med selv om Esporten? Vi
samlet en liten gruppe som går på KILeSport.

«Det gøye er å bli kjent med nye mennesker og spille
sammen».

Hvorfor går dere på KILeSport?
«Jeg gjør det fordi jeg ikke gjør noe annet, og jeg kjeder
meg på skolen, så da er det fint å kunne glede seg til å
komme hit».
«Vi kommer fordi vi synes det er at bra miljø hvor vi
kan være sammen med andre som har like interesser

Hvorfor burde andre enn dere starte på KILeSport?
«Fordi vi trenger folk på lagene!».
«Vi vil ha med flere, og de får bli kjent med oss og
andre. Vi er likesinnede med like interesser, og det er
gøy».

som oss. Det er fint å kunne være sammen, slappe av og
treffe andre personer som man ikke treffer til vanlig.»
«Av og til kan noen være litt ‘salty’ (et miljø hvor noen
er irriterende Red.amn)», kommer det fra den ene, med
et glimt i øyet. «Neida, det er gjerne veldig fint».
«jeg er med for å kunne være competitive. Fordi her
møter vi andre folk. Det er alltid neon vi kan konkurrere mot for å bli bedre, eller som vi kan hjelpe med å
bli bedre og dermed blir vi bedre selv. Vi kan ikke øve
alene, her får vi mulighet til å kunne øve på teknikker
sammen, men også for å øve på kommunikasjon som er
kjempevikitg. Det er vanskelig å gjøre alene».

Etter Jul starter en ny eSport-sesong – bare å melde seg
på om du ønsker å bli med på laget! Enten som utøver,
trener eller frivillig. Vi takker for gaver fra Sparebank 1
BV og Drammen Kommune for støtte til utstyr i år.
Det blir juleLan også i år hvor vi får god hjelp fra blant
annet Viken Fiber og Ulvespill. Tidligere har vi fått
gave av Sparebankstiftelsen DNB og Einar Juels legat.
Takk!

Hva er gøy på KILeSport?
«Å spille smash og fortninte!». Gruppen ler, da de vet at
vi har lag i to andre spill.
Sammen om noe!
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Øyeblikksjakta
Tekst: Lage Sofienlund
Øyeblikksjakta.
Flomlys.
Marienlyst Stadion.
Finale i DT-cupen for lavere divisjoner.
94 minutter er spilt. Knutsen fikk rødt kort for et kvarter siden.
Vi er 10 mann.
Hokksund er 11.
Stillinga er 0-0. August Solheim går ned mot hjørneflagget.
Corner.
Noe av det siste som skal skje denne kvelden.
Perfekt serve.
Ballen detter ned bak i feltet. Fredrik Løwe treffer ballen.
Svosj.
Nettsus.
Mål!
I kveld er Løwe selve grasrotkongen!
Gutta stormer banen. Tilskuere. Ressursene på benken. Trenerne.
Jubel. Klemmer. Lykke.
1-0.
Seier.
Pokal.
I 30 sekunder betydde fotball alt. I 30 sekunder var fotball i lavere divisjoner det deiligste, viktigste og mest betydningsfulle i hele livet. I seniormiljøet på Konnerud lever vi for de øyeblikkene. De 30 skundene som man i løpet av
sesongen får noen få av. Øyeblikk der voksne folk kan få bli unger igjen.

Sammen om noe. Om å dyrke øyeblikkene.
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KLUBBEN – en pangstart!
Tekst: Nora Kaalstad

Torsdag 10. Oktober fant The Grand
Opening av årets “Klubben” sted i Storstua på
Svensedammen. Det vi trodde var et tonn med
pizza for mye viste seg å bli i knappeste laget
da vi fikk besøk av nærmere 60 ungdommer fra
8.-10.klasse på Svensedammen.
Så utrolig stas!
Kjellerrommet var fylt til randen med aktiviteter: bordtennis- og fotball-bordet var satt opp, “kastegolf”, storskjermen var rullet ned og Nintendo koblet opp - og
høydepunktet for de som kom for å henge; kosekroken
med oppblåsbare sofaer.
Dørene åpnet 1830, men køen begynte å bygge seg
opp allerede fra klokken slo 1800. Helt tydelig at dette
var noe som fenget godt. Et sted hvor man bare kunne
komme og henge. Et sted uten forventninger og stress:
en ordentlig ungdomsklubb. Akkurat som vi har drømt
om!
Før sommeren mottok Konnerud IL eksterne midler fra
Sparebankstiftelsen DNB for nettopp å realisere denne
drømmen. Det ga muligheter for både å bygge opp og
å utvikle. Mulighet til å kunne ha en ungdomsklubb
utstyrt med det ungdommene synes er gøy. Blant annet
teknisk utstyr, samt også mer tradisjonelle aktiviteter
som brett- og ballspill. Midlene skal forvaltes over en
lengre tidsperiode. Dette igjen gir muligheter for å ha
en bærekraftig ungdomsklubb som vil bestå som et fast
tilbud for Konnerud-ungdommen.
Vi i Konnerud IL er i tillegg glade for det samarbeidet
man i forbindelsen har fått med Svensedammen ungdomsskole og FAU. Her skal vi spille hverandre gode både ansatte, foreldre og viktigst av alt: ungdommene.

Sammen om noe!
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Konnerud IFO: 1-4 klasse

Idrettsfritidsordning som tilbyr egne kurs!
Tekst og bilder: Ronny Henningsen Sørensen

Lagene Manchester United og Liverpool før finalen i IFO – Champions League i vinterferien.

Hva er IFO – Idrettsfritidsordning? IFO er
for 1-4 klassinger, hvor allsidig fysisk aktivitet
står sentralt. Vi har som hovedprinsipp å gi
barn positive opplevelser og mestringsfølelse
innenfor en rekke ulike aktiviteter og idretter,
samt mulighet til lek og frie aktiviteter etter
skoletid.
Det som er særegent og spesielt med Konnerud IFO
i forhold til andre skolefritidsordninger er at vi tilbyr
egne kurs tilpasset sesongen; slalåmkurs i Haukåsbakken
med instruktør, hoppkurs i Gjerpenkollen, orienteringskurs, keeperkurs, golfkurs på Imjelt Golfsenter og taekwondokurs m.fl. Vi tilbyr også overnatting i gapahuk
for 3-4 klassingene på IFO gjennom Camp Konnerud i
høstferien.
Vi er nå godt i gang med nytt skoleår og en innholdsrik høst på IFO! Denne høsten har vi hatt golfkurs på
34
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Hoppkurs i Gjerpenkollen

Imjelt Golfsenter, orienteringskurs og i skrivende stund
er vi akkurat i gang med skøyter på kunstisen. Andre
høydepunkter har vært IFO – Champions League og
Premier League, egne hjuldager med skateboard,

Slalåmkurs i Haukåsbakken med instruktør

sparkesykkel og sykkel og Camp Konnerud i høstferien
som IFO hvert år er en del av. Til vinteren ser vi frem
til våre egne kurs; hoppkurs i Gjerpenkollen, slalåmkurs
i Haukåsbakken, taekwondokurs og ski.

GRATIS prøveuke!

Vi tilbyr også en gratis prøveuke for de som ønsker det
der barna kan være hos oss en hel uke å finne ut om det
passer for dem. Vi står da for henting av barn på skolen
og fikser mat.

Aktiviteter

Aktivitetene på IFO vil bl.a. være fotball, håndball,
kanonball med borger, ski, hopp, bandy, skøyter, “hjuldager”, dans, Amazing Race, kreative hinderløyper,
skogturer og mange forskjellige leker og konsepter som
tårnbygging, bokstav- og kortleker, papirflykonkurranse
og byggmester bob. Vi har også egne turneringsdager som «IFO – Champions League o.l. med speaker,
musikk og premieutdeling noe barna synes er veldig
stas.
En vanlig dag på IFO starter med at vi henter barna
på skolene og transporterer de ned til vår base
Konnerudhallen med buss eller bil med seter. Her får
de hver dag servert vanlig tørrmat, men også ukentlig
varmmat og frukt. Etter en matbit setter vi i gang med
aktiviteter som står på den ukentlige periodeplanen,
hvor vi som regel deler opp i 2-4 grupper. Hver IFO
– instruktør har da ansvaret for hver sin gruppe også
rullerer vi slik at barna får en god variasjon i aktivitetstilbudet. Etter aktivitet kl.15.30 tilbyr vi leksehjelp for
de som ønsker dette, og frilek i hallen eller ute.
Store deler av året kommer Drammen Toppidrett hver
mandag med et solid og bra opplegg. De kommer med
nye impulser og aktiviteter, som gjør at vi får enda
mer variasjon i aktivitetstilbudet. Både barn og de fra
Toppidrett synes dette er stas og en morsom start på
uka!

Feriene på IFO er alltid et høydepunkt både for store
og små. I skoleferier holder IFO åpent fra kl.07.45 –
16.45, og da benytter vi oss alltid av de fine turmulighetene i området og til å gjøre noe ekstra. Det kan være
tur til Blektjern og Risdalstårnet med bl.a. grilling av
pølser, og egne turneringer og konsepter. Når vi er på
tur har vi alltid litt friluftslivrelaterte leker og utfordringer som hyttebygging og hinderløype i naturen.
Følg vår facebookside «Konnerud IFO» for mer bilder
og info om hverdagen på IFO.
Påmelding og mer informasjon: konnerud.no/ifo

Miniportrett: Ted

Hva er det gøyeste med å være på IFO?
- Å være aktiv og leke med venner
Hva synes du er den kuleste aktiviteten på IFO?
- Capture the Flag. Nest kuleste er boksen går
Hvilke kurs liker du best?
- Taekwondokurset fordi det var gøy å lære noe nytt

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

15% 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

