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Tekst: Geirr Kihle

Covid 19, også kjent som Corona, har
ridd oss som en mare i syv og en halv
måned. Idretten har fra starten vært
nedstengt og vår virksomhet har vært
sterkt hemmet. Takket være stor lojalitet
fra lagets medlemmer og en god jobb i
gruppene, ikke minst en fantastisk
innsats av våre ansatte, tror jeg vi har vi
bestått prøvelsene meget tilfredsstillende. I skrivende stund er tydeligvis en
bølge nummer to på vei, men jeg er
sikker på at vi nok en gang er lojale og
jobber sammen for å stå imot!
Jeg kan ikke få takket dere alle nok!!
Som mange av dere vet mistet jeg min kjære
Vera i mars, ikke av Corona, men etter mange
år med Alzheimer. Takket være Idrettslaget
og frivillig arbeid har jeg lettere kunnet takle
vanskelige år! Jeg fikk for mange år siden et råd
av fastlegen, Erik Knudsen, om ikke å gi meg
med frivillig arbeid selv om det kunne være
tungt med problemene på hjemmebane.
Jeg kan anbefale alle å ta del i frivillig arbeid.
Det må nødvendigvis ikke være som leder i et
av landes største idrettslag, ikke for det, jeg tar

gjerne avløsning! Det finnes utallige oppgaver i
Konnerud idrettslag store som små.
Still opp på dugnader, meld deg som frivillig
i en av gruppene våre, kanskje passer arrangementer for deg.

Du er velkommen!
Du må ikke være medlem, men vi takker for
alle som melder seg inn i KIL, jo flere vi er jo
sterkere blir vi.

Hvem ønsker vi med oss?

Unge som etablerer seg på Konnerud har en
fin mulighet til å bli kjent. Eldre treffer ofte
igjen gamle kjente, men knytter ofte nye vennskap. Ikke minst er dette en oppfordring til alle
de som sitter hjemme og “tvinner tommeltotter" - kom dere ut opplev frivilligheten og det
sterke fellesskapet! Vi vil forsøke å nå alle som
bor på Konnerud med denne invitasjonen, vi
ønsker at nettopp du blir en av våre mange
hundre, om ikke tusen, som gjør store og små
oppgaver til beste for Konneruds barn og unge.
Husk frivillighet skaper samhold og vennskap.
Jeg våger allerede nå å takke for at du støtter
Konnerud idrettslag!

Sammen om noe!
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Kilfest er den årlige feiringen av oss selv som
idrettslag. Det inkluderer alt vi er, og hvem vi er, og
skal minne oss om alt det flotte vi står for, og det
flotte som har skjedd i året som har gått.

er fremdeles en feiring av oss selv og en hyllest til alle de
som er med på å skape Konnerud IL. La oss besøke høydepunktene en gang til her, og har du ikke enda sett den, så
kan du se den på YouTube ved å søke på Konnerud IL og
KILFEST 2020!

Vanligvis er den i konnerudhallen med hvite duker, konfetti, ballkjoler og sang, men denne gangen ble den naturlig
nok digital. Det er altså en film der vi ser og hyller prestasjoner fra grasrotnivå til toppidrettsutøvere. Fra Seniorsteking
av vafler til førstegangs onsdagsrenndeltakere. En film som
viser en serie nominasjoner til de som fortjener det! Er det
da fremdeles lov å kalle det en fest? Ja mener jeg, for det

Det som er spesielt med Konnerud IL er at vi har så mange
flotte idretter som en del av laget. I alle disse idrettene skjer
det magi på stort og smått nivå. Hver av gruppene har sendt
inn nominasjoner for å løfte frem ulike personer eller grupper
fra dette miljøet for å gi de velfortjent heder. Det er jo alltid
viktig å være raus med ros, så her får dere et lite innblikk på
de nominerte fra hver gruppe:

Orientering

Isa Heggedal ble nominert til Årets trener for å være en viktig
nøkkelperson i o-gruppa. Lagmiljøet til Juniorjentene får også skryt for å
være et herlig miljø å være en del av. Jørgen Baklid ble nominert til årets
utøver etter en vanvittig merittliste proppet med gull sølv og bronsemedaljer.
Et forbilde som orienteringsgruppa valgte å løfte frem er Tron Cato Martinsen
for sitt viktige arbeid med å legge til rette for at alle skal få orienteringsglede gjennom sitt arbeid med turorienteringen.

Håndball

Nominasjonene i håndball løfter frem Stine Sveia Nilssen for sitt arbeid som
trener. Hun er dyktig i sitt engasjement med 43 jenter fra 2008. Hun får også
litt skryt for sine Excel-skjema. Guttaboyzz trekkes frem som et fantastisk
lagmiljø siden de startet i 2009 og frem til i dag. Bredde og miljø har stått i
fokus hele tiden og det ser vi et godt resultat av med denne herlige gjengen.
En utøver som løftes frem av hånballgruppa er Hedda Hajum Olsen for sitt
comeback og ståpåvilje. Håndballens forbilde er Kurt Helge Størseth. Han
har utvist fantastisk dugnadsånd og viet mye fritid for at andre skal få en
god tid med håndballen.

Fotball

Fotballen nominerer treneren Lars Gunnar Martinsen som årets
trener. Han er en stødig trener som har gitt mye av seg selv for å
forme en gruppe som i dag er mye mer profesjonell. Et lagmiljø
som løftes frem i fotballen på Konnerud er G13 laget, født i 2006
for god prestasjon både på og av banen. Nominasjonen for årets
utøver innen fotball er Erik Skistad. Erik er gjennomproff fyr
med strålende fotballferdigheter og god holdning. Fotballen
løfter frem Brage Engeset Rødal er i særklasse fotballens beste
forbilde for barn ungdommer og voksene på og utenfor banen.
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Bandy

Stian Paulsen nomineres til årets trener for bandygruppa for hans innsats
for småguttelaget de seneste to sesongene. Han beskrives som engasjert, faglig svært dyktig og behandler alle med respekt og rettferdighet.
Småguttelaget til Konnerud bandy løftes frem som et vanvittig godt lagmiljø både av de to lagene som går sammen og hele støtteapparatet rundt.
Lilleguttlaget får også mye skryt og nomineres dermed av bandy som
årets utøver samlet. De består av sjette og sjuendeklassinger og har både
god treningsmoral og et herlig trøkk som gir mye bandyglede for gjengen.
Dermed blir det godt oppmøte og gode resultater. Blant bandyspillerene
trekkes bandyjentene frem som forbilder ettersom de er historiens første
jentelag på Konnerud og baner derfor veien for andre.

Sykkel

Sykkelgruppa er i endring hvor gamle krefter gir seg og nye krefter går inn. Derfor syns
gruppa det var på sin plass å hedre en mann. Ole Martin Annmarkrud. En ekte hedersmann
takker av!
Det var med vemod og sorg styret i sykkelgruppa etter endt sesong i fjor høst mottok
meldingen om at Ole Martin trapper ned sitt store og utrettelige engasjement for sykkelgruppa på Konnerud. Ole Martin er grunnlegger av sykkelgruppa, og vært primus motor for
alt som har rørt seg i sykkelgruppa gjennom 16 år. Både administrativt, praktisk og ikke
minst som trener og motivator for store og små syklister gjennom hele denne perioden.
Du har vært en bauta. Alltid hjelpsom og oppmerksom. Enten det gjelder å skru på sykler, eller hjelpe til med treningsplaner, eller bygge sykkelløyper, eller arrangere ritt, eller bidra med kunnskap og kompetanse på utvikling av terrengsykkelsporten (både lokalt og nasjonalt), eller rett og
slett slå av en prat og bli inspirert. (Mer kan høres i filmen KILFEST på nett.)

Ski

I skigruppa løftes Mads Madsgård frem som årets trener. Han er
sportslig leder, hovedtrener for 15+ og rennleder på Konnerud.
Ikke bare er han godt likt, men han har oppnådd fantastiske
resultater personlig og bruker all sin erfaring til å løfte resten
av gruppa. Lagmiljøet som løftes frem blant skigruppa på
Konnerud er 13-15 års gruppa. Det er en stor og sterk gruppe
med høyt engasjement og sterk lagfølelse. De har høyt oppmøte både på fellestreninger og levere sterke prestasjoner
både individuelt og som lag. Nominert som årets utøver fra ski
er Kristian Kollerud. Han har solid oppmøte på fellestreninger og har levert sterke resultater. Han omtales også som en viktig bidragsyter inn i
ungdomsmiljøet med sine gode holdninger. Målbevisst dedikert og strukturert kjennetegner Kristian og han er en utøver med fokus på mestring og
utvikling. Årets forbilde fra ski er Henning Kleven. Han fortjener både heder og ære fra flere års innsats igjennom i skigruppa gjennom onsdagsrenn,
konnerudrennet og snøproduksjon. Han er et aktivt medlem av anleggsgruppa og er en av spesialistene i snøproduksjon.

Sammen om noe!
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Vinnere av Nominasjoner
•
•
•
•
•
•

Årets Trener: Mads G Madsgård (Ski)
Årets Lagmiljø: Småguttelaget (Bandy)
Årets Utøvere: Jørgen Baklid og Hedda Hajum Olsen
Årets Forbilde: Brage Engeset Rødal
Årets Ildsjel: Henning Kleven er valgt til årets ildsjel
Folkets pris: Folkets pris gives til den som stemmes frem av
folket på Konnerud. Her gikk flest stemmer til Tom Sune som
fikk 36%

Dette var dermed årets nominasjoner og vinnere, men viktigst av alt er det å huske at alle disse vakre øyeblikkene har
vi skapt sammen i et stort mangfold blant engasjerte mennesker. Filmen Kilfest, er på 48 minutter, men en morsom
måte å se den på hvis du ikke har så god tid, er å spille den

av i dobbelt hastighet. Da tar det bare 24 minutter og det
blir adskillig morsommere. For å få til dette trykker du på
tannhjulet og velger 2 på avspillingshastighet. Har du ikke
sett den enda anbefales dette, så sett deg ned med noe godt
å gnage på og kos deg!

Takk for et flott år,
velkommen til neste!
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Med lite snø i marka og få andre aktivitetstilbud kom henvendelsene om når årets poster skulle settes ut langt tidligere
enn normalt. Tradisjonell sesongstart for Konnerud IL sine
kartbaserte mosjonsaktiviteter har vært rundt 15.april, med
samtlige poster ute i skogen til 1.juni. Takket være iherdig
jobbing fra klubbens turO-utvalg var Stolpejakten i gang
allerede i mars, mens samtlige 75 turO-poster stod ute i
skogen før 14.april.
Sesongens opplegg bestod av 75 turmål, fordelt på de
5 områdene Haddelandsdammen, Hyllåsen, Ormtjern,
Andorsrudtjern og Hestmyrbrenna. Disse turene var ferdighetsmessig svært varierende, fra enkle familievennlige
nybegynnerposter i Strømsåsen til krevende turmål godt
innpå skauen. For Stolpejakten sin del ble det 3 turer a 10
stolper, som alle stod ute i 2 måneder hver. Samtlige stolper
var plassert lett tilgjengelig i boligfelt eller langs bydelens

Orientering er ekstra utfordrende i mørket! Foto: Terje Pettersen
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2021 ble året da «alle» skulle prøve seg på turOrientering. Orienteringsgruppa har aldri tidligere
opplevd maken til interesse.
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Tekst: Trond Cato Martinsen
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Rekordinteresse for
turorientering

mo

gang- og sykkeltraseer, så
sykkel var nok et foretrukket
fremkomstmiddel for mange
av deltagerne.

Totalsalget av turorienteringskonvolutter har de siste 3 åra ligget på rundt 270 enheter.
I år endte salget derimot på 454, m.a.o. en meget solid
oppgang. KIL har arrangert turOrientering siden 1969,
men årets deltagerantall har man aldri før sett maken til. I
tillegg til økt salg hos de klubbens fire utsalgssteder var det
også en markert økning i salg og nedlasting av både kartpakker og enkeltkart via klubbens turportal, turorientering.
no/Konnerud. For Stolpejakt var økningen av nedlastede
gratiskart fra drøye 500 i 2019 til 1136 i år. Her kommer i
tillegg utstrakt kopiering til bruk i bydelens barnehager og
skoler, samt internt i KIL.
Økt salg av kart gir også flere registrerte deltagere. Ut av
statistikken for 2020-sesongen kan vi lese at respektable 263
deltagere har registrert sine koder fra en eller flere av årets
75 poster. Av disse har 58 klart kravet til bronsemerket,
Trond Cato Martinsen er storfornøyd med årets
Tur-Orienteringssesong!

31 kravet til sølvmerket mens hele 101 deltagere har gjort
seg fortjent til gullmerket. I tillegg har 4 deltagere i år blitt
tildelt bronseplaketten, etter å ha klart kravet til gullmerket
for 5.gang. Utover dette har det som vanlig blitt trukket ut
vinnere av diverse gavepremier blant alle de registrerte, fra
både Stolpejakten og turO.
En sesong rekker knapt å bli avslutta før planlegginga av
den neste er i gang. De aktuelle områdene for 2021 ble
valgt ut tilbake i august. De første utkastene til postplasseringer ble kladdet i september, for deretter å bli fysisk
kontrollert ute i skogen i løpet av oktober og november.
Etter første gjennomløping av samtlige potensielle turmål
må alt tilbake til «tegnebrettet» på nytt. Noen detaljer og
plasseringer må kanskje vrakes, andre justeres litt. I tillegg
skal alle endringer i terrenget, f.eks hogst, nybygg eller nye
veier/stier, tegnes inn i klubbens store kartdatabase, slik at
vårens kartutsnitt skal være mest mulig oppdaterte. Målet er
å ha de første postene på plass i skogen til påske, altså primo
april.

Stolpeorientering har vært ekstra populært og mye brukt av skolene denne sesongen!

Turorientering passer for store og små

Sammen om noe!
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Av Ungdom For Ungdom
Tekst: Simen Oscar Bø Wie

Det er ingen hemmelighet at aktivitet og bevegelse
er bra for deg. Det har vi visst lenge og all forskning
taler klingende klart for at dette er rene mirakelmedisinen. La meg minne deg på noe av det vi allerede
vet:
Regelmessig fysisk aktivitet gir bedre evne til å mestre
stress. Styrket immunforsvar. Bedre lungefunksjon. Sterkere
hjerte. Sterkt redusert risiko for hjerte og karsykdommer.
Sannsynlig redusert risiko for brystkreft. Bedre mage og
tarmfunksjon. Gunstigere fettstoffskifte og blodkolestorolprofil. Mindre ryggbesvær. Mindre risiko for utvikling av
høyt blodtrykk. Bedre blodsukkerregulering. Mindre risiko
for blodpropp og slag. Mindre risiko for slitasjegikt. Mindre
risiko for utvikling av benskjørhet. Sterkere benvev, brusk,
sener og bånd. Bedre kroppsbalanse og mindre risiko for
fall. Sterkere muskulatur. Bedre grunnlag for opprettholdelse av riktig kroppsvekt. Bedre leddfunksjon og bevegelighet.
Langsommere aldring. Økt arbeidskapasitet. Større overskudd og mer trivsel. Bedre søvn. Bedre blodsirkulasjon.
Hver av disse påstandene er forankret i forskning, og dette
er bare de noen av de mange flere gunstige effekten trening
gir. Men det er ikke dette som er det viktigste!

Det viktigste er å ha det gøy!
Ja, det viktigste er at vi har det gøy. At vi gjør noe sammen,
og lærer å være aktive sammen. At vi møter utfordringer
sammen og sammen løser dem i aktivitetens vakre dans.
Aktivitetsdagene ved stadion er viktige. Her ser vi hele skolen i dans!
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Den magien og samspillet som utfolder seg i skolegårdene
rundt på Konnerud når idrettslaget er på besøk, er vakkert å
være med på.
Idrettslaget har laget en avtale med skolene om at vi kommer ut for å gi alle barna på konnerud en ekstra time med
aktivitet og lek i uka. Dette er utenom kroppsøving. En
time ekstra. Skolene ser at dette er verdt det og får mer
enn det de betaler for. De får en mulighet til å frigjøre
en time til andre viktige oppgaver som skolen har. De ser
også den læringen og nytteevnen bevegelse har for det som
skjer i norsktimen eller mattetimen etterpå. De ser at barna
koser seg og får blomstre på en arena til. Det er ikke bare
barneskolene som er med på dette, men også ungdomsskolen. Fra Svensedammen ungdomsskole kommer det
fire ungdommer. De øver seg på å bli aktivitetsledere. De
får kurs av idrettslaget på forhånd og så er de klare. De
møter opp på en av barneskolene kl 0830. Første time er
det syvende klasse. De venter klare på trappene. Dagens
plan presenteres og A-klassen går dit, mens B-klassen skal
i bingen. C-klassen er i Tarzanløypa. Timen er i gang og
elevene bryner seg på ulike aktiviteter. Hopper og spretter
og bobler av krefter. Vi får øvelse i å være sammen i aktivitet, vente på tur. Fairplay og samhold. En intens runde
kanonball med roller utspiller seg i bingen. En er hemmelig agent og må ikke bli truffet. To på laget er skjold og er
udødelige. De skal beskytte den hemmelige agenten, men
ikke røpe hvem det er. Ballene flyr gjennom luften. Det
dukkes, kastes hoppes og rulles. Latter. Krigshyl. Sentring!
Hit med ballen! Heia! Dukk! På banen ved siden av er det
doktor øye. Det er en variant av dansefrys og barna skal stå
helt stille når musikken stopper. Hvis doktor øye ser at de
beveger seg må de springe rundt banen. Et hakk bortenfor
lekes Sparegris. Barna skal samle opp masse pengekort og

Stafettpinnen går videre som prosjektleder i Av Ungdom for
Ungdom, vi ønsker Liv Birgit Lie-Jorde velkommen!

Ute på skolene øver elevene på samhold og mestring i aktivitet. Her er «fengselet» fra den populære leken
Capture the Flag.

passe seg for sjokoladen som er ute etter å treffe de med en
ball. Regler, samspill, samarbeid og utfordringer. Lytting og
læring. Inkludering og motivering. Vi er alle sammen om
det. Både lærere og barn. Vi lærer og leker. Så er timen over
og klassen skal inn. 5 minutter senere kommer neste klasse
ut. Ungdommene samler seg sammen med Prosjektleder
Simen fra idrettslaget og vi snakker om hva som gikk bra
og om vi skal gjøre noen endringer. Justeringer gjøres og vi
er klare for neste runde. 6- klasse sin tur. Vi kjører timen
en gang til. Så er det lillefri. Vi har et kvarters pause og vi
snakker om hva som fungerte og om vi klarte å nå målene
våre som aktivitetsledere denne dagen. Joda, for noen går
det bra, for andre skal vi jobbe litt videre på spesifikke ting.
Vi er klare for siste time for denne gjengen og går ut for å ta
imot neste trinn. Vi vokser sammen og lærer. Ungdommen
har aktivitet for den litt mindre ungdommen. Av Ungdom
for Ungdom. Etter de tre første timene kommer det fire nye
ungdommer som er klare for dagens siste tre timer. Ikke
helt ungdommer når de er på 2-4 trinn, men leke liker vi
uansett. Vi kjører opplegget og tar vurdering. Ungdommene
får altså 9 timer praksis denne uka og rekker to runder før
jul. Tenk så mye flott trening som aktivitetsledere! Dette
har idrettslaget stor glede av. Nye aktivitetsledere formes og
barna på barneskolen får kjennskap til at de på ungdomsskolen er rollemodeller og trygge slik at overgangen blir
lettere. Vinn-vinn-vinn for alle involverte parter. Gode borgere blir vi også forhåpentligvis.
Coronatidens påvirkninger. Korona er noe herk, men vi
jobber med den sammen. Eller mot den. Jeg har snakket
med smittevernskontoret om dette, om prosjektets helhet
og gjennomføring. Utfordringen er at det er mange som er
med og at en person da er innom alle. Neste utfordring er
ungdommen. Kan de være med? Sånn vi har løst det nå så
er ikke ungdommen med og Prosjektleder har aktiviteten.
Det som gjør det mulig er hovedsakelig 3 ting. 1 Det skal
være minst 2 meter mellom barna og den voksne. 2 Det
er utendørs. 3 Vi velger aktiviteter med mindre kontakt.
Så tross utfordringene så lar det seg løse. Det er klart litt
utfordrende og kjedelig å lage leker som har mer avstand.

Det er og ganske rart og kjedelig å stadig minne barna på
avstandsregelen når de kommer for oppmerksomhet. Syns
det er fælt, men sånn er nå dagene. Vi kommer gjennom og
det blir bra på andre siden av tunellen. Det blir bra.
Tross utfordringer så er det et givende prosjekt som alle
involverte parter har stor nytte av. Idrettslaget får nye
aktivitetsledere og tilslutning til klubben. Skolebarna får
økt bevegelse og samhold. Barneskolen får ekstra tid og
ekspertise på aktivitet. Ungdomsskolen får hjelp til vurdering av sine elever og verdifull praksis som forbilder. Norge
får forhåpentligvis flere borgere med økt sannsynlighet for
livslang bevegelsesglede. For det er det det handler om.
Bevegelsesglede sammen. Sammen om noe. Sammen om
Bevegelsesglede.
Nå takker jeg for meg. Jeg, Simen Oscar Bø Wie har vært
med på dette flotte prosjektet i et og et halvt år og for det er
jeg kjempetakknemlig. Det har vært svært lærerikt og løftet
min kompetanse innenfor aktivitetsledelse betraktelig. Det
har vært flott å få så mange fine kollegaer både på skolene
og i idrettslaget. Det er så mange helter der ute som brenner
for det de driver med og er med på løfte barna på Konnerud
opp. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke de som
har støttet meg og prosjektet, og ønske dem lykke til videre
med sitt flotte arbeid. Takk til alle i Idrettslaget som stadig
leter etter flere måter å skape bevegelsesglede. Takk til alle
de flotte lærerne som hver dag jobber for elevenes beste.
Takk til skoleledelsen som er tilpasningsdyktige og samarbeidsvillige i en utfordrerne tid. Takk til alle barna på
Konnerud som alltid har møtt meg med et smil og gitt meg
følelsen av å være superkjendis. Takk for utfordringene dere
har gitt meg. Takk for smilene dere har gitt meg. Takk for
energien dere har gitt meg. Konnerudbarna er helt fantastiske! Og Ungdommen også! Takk for at dere er med på å
løfte samfunnet med ungdommelig energi og gode ideer.
Det har vært en magisk tid! Tusen takk! Takk for meg.
Spenstig hilsen fra Simen

Sammen om noe!
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Allidretten i gang!
Tekst: Brage Engeset Rødal

Årets allidrettsesong ble sparket i gang etter
sommeren med mange barn klare for å kjenne på
gleden med bevegelse. Vi har vært nødt til å lage
flere grupper enn tidligere og flere ungdomstrenere
og foreldretrenere er i sving for å få gjennomført
aktiviteten.
4 og 5 åringene følger treningsprogram laget for å utvikle
grunnleggende motoriske ferdigheter som samspillet med
andre barn gjennom lek. Førsteklassingene er ute i idrettene
i laget og prøver fotball, håndball, ski, orientering, sykling
og bandy gjennom året. I skrivende stund er det håndball
som står på agendaen.
Vi jobber med Coronaregler og foreldrene på allidretten har
vist seg svært tålmodige og tilpasningsdyktige i med stadig
endringer i regler. 4 og 5 åringene har blitt kjent med nye
ungdomstrenere og har prøvd seg på leker ute, klatring og
øye hånd koordinasjon så langt. De før øvd på aktivitet og
grunnleggende fysiske ferdigheter, men de får også øvd på
sosiale ferdigheter og evnen til å være sammen med andre i
aktivitet. Sammen med ungdomstrenere, foreldretrenere og
hjelpere får vi til god aktivitet for barna våre i trygge rammer.

Årsplanen videre for førsteklasse allidrett som besøker alle idrettene i Idrettslaget

Barna får smake på alle idrettene i laget før man i 2. klasse
får muligheten til å melde seg inn i de ulike idrettsgruppene
vi har i Konnerud IL.
Foreldre og barn har vært i full vigør siden skolestart.

Førsteklassingene har blitt delt i fire grupper for å overholde regler om gruppestørrelser. Tre grupper besøker ulike
instruktører i idrettene i laget, mens «løvegruppen» har
samme trener gjennom året i alle idrettene. Alle grupper
følger samme årsplan og gjør de samme idrettene hver uke.
Allidrett med sykkelgruppa for første klasse

Allidrett med fotballgruppa for første klasse
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Takk!
Sammen gir vi muligheter og bidrar
til utvikling. Vi er stolt samarbeidspartner
til Konnerud Idrettslag!

oest.no
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Konnerud IFO: 1-4 klasse

Idrettsfritidsordning
på Konnerud!
Tekst og bilder: Jonas Sommerstad Juveli

IFO er et tilbud som vi har i Konnerud Idrettslag
der barn fra de tre barneskolene på konnerud møtes
etter skolen for å leke og ha aktiviteter.
Vi er så heldige å ha fotballbaner, Konnerudhallen, skøytebane, skiløyper og skogen rett utenfor og alt ligger til rette
for gode aktiviteter med mye moro.
Vi har også satset stort på kurs i forskjellige idretter som
vi enten holder her hos oss eller reiser rundt i nærmiljøet
for å finne egnede lokasjoner. Slalåmkurs i Haukåsbakken

Golf

med instruktør, hoppkurs i Gjerpenkollen, orienteringskurs,
keeperkurs, golfkurs på Imjelt Golfsenter, taekwondokurs,
rulleskikurs m.fl.
Skolehverdagene på IFO foregår sånn at vi henter barna
på skolene når de slutter der, også frakter vi de til hallen.
Her blir det servert mat og barna leker i hallen eller sitter
og tegner eller spiller spill i kafeteriaen. Så når vi har hentet
alle barna har vi felles aktivitet enten inne eller ute. Her
prøver vi å være kreative for å lære barna mange forskjellige
aktiviteter og leker, men hovedfokus er mestring og bevegelsesglede!

Balanse

Lek

Orientering

Friluft
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Ansatte på IFO:
Ronny Sørensen – Leder IFO

Utdannelse: Bachelor i Idrettsvitenskap og spesialisering
i Sports Management samt bedriftsøkonom og Personlig
Trener Utdanning.
Idrett: Spiller fotball for Skoger IL, futsal og langrenn

Anita Karlsen – Kafeteria og matansvarlig
Alpint

Utdannelse: Fagbrev som omsorgsarbeider
Idrett: Håndballkeeper og fotballspiller for X antall år
siden, fortsatt den beste keeperen på IFO!

Frakting av barn og Korona

Før brukte vi buss på IFO for å få barna ned til hallen.
Økonomisk og logistikkmessig har vi nå etter oppstarten
etter Korona prøvd å bruke biler og maxitaxi. Dette ser
ut til å gi både en enklere hverdag for barna da ventetidene på skolene går ned og en økonomisk gevinst for
KIL.
Vi har også tatt litt grep på IFO for å forhindre spredning av Korona. Barna smører ikke lenger på mat selv,
men vi voksne smører på mat til alle. Da unngår vi at
alle tar på samme kniv. Ellers har vi økt renhold og passer på håndvask på barna.

Vil du være med? Prøv en gratis prøveuke!

For alle barn på Konnerud, Vestbygda eller Hallermoen
skole som går i 1-4 klasse tilbyr vi 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. Påmelding til
prøveuke skjer til ronny@konnerud.no
Se ellers konnerud.no/ifo for mer informasjon om
tilbudet vårt!

Margrethe Bøen-Sognnes - Instruktør

Utdanning: Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring, samt
master i treningsfysiologi.
Idrett: Langrenn og Tennis

Linn-Cecilie Solberg - Instruktør

Utdannelse: Går på år 4 av lærerutdanning
Idrett: Spiller håndball og er håndballtrener for
Hokksund IL

Camilla Sletten – Instruktør og kafeteriahjelper
Utdannelse: VGS Barne- og ungdomsarbeider
Idrett: Tidligere Håndball, fotball og langrenn

Rulleski

Sindre Lysaker Norbom – IFO assistent
Toppidrettsutøver: Går på ski for Konnerud IL

Jonas Sommerstad Juveli – Nestleder IFO,
og økonomi KIL

Utdannelse: Adjunkt Økonomi og ledelse
Idrett: Tidligere toppidrettsutøver i orientering og spiller
nå fotball for KIL

Sammen om noe!
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Fotballakademiet
Tekst og bilder: Øyvind Thorsen

Vi bestreber oss på å øve mest mulig i ulike spillformer og
kjører lite isolert ferdighetstrening. Det har vært moro å se
spillernes engasjement og fremgang gjennom året. Vi er heldige som får trene dem i en så lærevillig alder.

2020 går ikke inn i historien som et av de gode
fotballårene oppe på Konnerud, men en nyetablering fikk vi dette året. Konnerud Telenor Xtra Fot- Vi er rimelig trygge på at Konnerud Telenor Xtra er et tilballakademi så dagens lys i mars og rakk å avholde bud som har kommet for å bli og vi ser frem til å ta imot
tre økter før vi stengte ned som følge av Covid-19. nye generasjoner på stadion og i klubbens fantastiske nye
Idrettshus!

Siden vi så startet opp igjen i mai måned har vi opplevd en
fantastisk oppslutning om tiltaket på tross av pandemien.
Målet ved oppstart var å få inn 40 deltagere for å sikre en
stabil drift og vi holdt oss rett i overkant av dette antallet
fram til sommeren. Etter ferien har vi klart å bemanne opp
for å ta imot et stort 2011-kull og i skrivende stund teller vi
86 deltagere, hvorav 19 er jenter.
Tilbudet retter seg mot fotballivrige gutter og jenter fra 4.
til 7. trinn. Det er ingen krav til fotballferdigheter, men
desto tydeligere krav til god oppførsel. Fotball er et lagspill
så gode rutiner og respekt for trenere og medspillere er alltid viktig.
Vi har aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og følger skolens kalender foruten desember som er frimåned hos
oss. Spillerne ankommer Idrettshuset rett etter skolen og får
et måltid før trening. To dager i uka har vi varmmat mens
det er brødmat de to øvrige dagene. Hilde Øvsttun kom inn
som mat- og husansvarlig fra august og har løftet tilbudet til
nye høyder. I Halloween-uka pyntet hun Idrettshuset med
Harry Potter-tema og serverte pølser (med kylling og glutenfrie alternativer), sjokoladekake, vafler og eplekake. Årets
signering for Konnerud fotball! Det skal dog sies at vi ellers
har fokus på et sunt kosthold.
Øyvind Thorsen er leder for Akademiet og nyter godt av 15
instruktører som alle har tilknytning til Konnerud fotball.
Flere av disse har fullført NFFs Grasrottrenerutdanning,
mens de andre har tatt barnefotballkurset så lokal trenerutvikling er helt klart en sekundær gevinst ved dette tiltaket.
Mange av instruktørene har tilknytning til klubbens A-lag
på herresiden og vi ser frem mot den dagen hvor deltagerne
ved Akademiet kan møte opp på kamp og heie dem fram i
Konnerudgryta.
Rent fotballfaglig har vi et sterkt fokus på å lære spillerne de
individuelle ferdighetene som må ligge til grunn for å bygge
et godt kollektivt pasningsspill hvor vi spiller og ikke sparker fotball. Elementer som rett kroppsstilling, det å spille til
rett fot og å løfte blikket er grunnelementer i vår metodikk.
16
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Akademiet i full sving

Pølsefest

Fornøyde trenere etter faglig påfyll

Nedstengning av Konnerud Stadion,
utslitt kunstgress
Tekst: André Markussen & Øystein Julsrud

Konnerud fotball har i lengre tid jobbet med å
skifte kunstgresset på Konnerud Stadion.
Etter vedtak i Bystyre den 8. mai 2018 valgte man å utsette
rehabiliteringen av Konnerud Stadion fra 2019 til 2020,
dette gjorde at vi kunne få realisert den nye Kjeldaas Arena
(9’er banen) i tillegg til at Skoger IL fikk et helt nytt anlegg
i Skoger.
Nå som Drammen har fått et nytt Bystyre og vedtaket og
lovnaden fra 2018 blitt brutt og det ble dessverre ikke bevilget noen penger til rehabilitering av idrettsanlegg i årets
budsjett, noe som har ført til de konsekvensene vi nå ser.

Banen stenges

Det ble etter befaring 7 september, besluttet at Konnerud
Stadion stenges for all kampaktivitet inntil videre.
Befaringen ble gjennomført med representanter fra
NFF, NFF Buskerud, Drammen Idrettsråd, Drammen
Kommune, Konnerud IL og Konnerud Fotball. Det ble fra
NFF og NFF Buskerud sin side bestemt at banen var i en
forfatning som ikke gjør den forsvarlig å spille kamper på og
banen ble stengt for all kampaktivitet umiddelbart.
For oss som klubb var dette selvfølgelig svært dramatisk og
uheldig da vi var midt inne i en hektisk høstsesong, som
Helt løst gress i målgård, bilde fra rapport

allerede gav oss store utfordringer mht covid-19. Dette var
enda en utfordring knyttet til gjennomføring av våre aktiviteter. Med allerede sprengt kapasitet på anlegget så måtte vi
nå flytte alle oppsatte kamper på våre andre baner som da
gikk utover lagene sine treningstider.

Drammen Kommune er anleggseier

Banen er Drammen Kommunes ansvar og alt vedlikehold
ligger hos kommunen. Alle som har vært nede på Stadion
har sett og opplevd at banedekket ikke er i særlig god
forfatning.
Drammen Kommune utførte enkle strakstiltak på Stadion
slik at vi kan benytte banen igjen. Dette vil uansett kun
være midlertidige tiltak og vi vil være helt avhengige av at
politikerne i Drammen bevilger midler slik at banen kan
rehabiliteres så snart som mulig i 2021.

Fra inspeksjon fra NFF og kommune, bilde fra rapport

Går opp i limingen, bilde fra rapport

Sammen om noe!
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Smittevern i Koronaåret
Tekst: André Markussen

Verdens rareste fotballsesong er ferdigspilt. 2020 er
et år vi aldri vil glemme og en fotballsesong vi
forhåpentligvis aldri vil oppleve igjen. Midt i
sesongoppkjøringen for lagene våre ble alt brått
endret den 12. mars. Vi måtte over natten stenge
ned banene våre. Ingen aktivitet var tillatt og det
fulgte noen dager hvor vi måtte jage bort barn,
ungdom og voksne fra banene. En særdeles
merkelig følelse når vi egentlig skal legge til rette
for aktivitet og ikke begrense den.
Frivilligheten ble tidlig gitt et stort ansvar i en svært uoversiktlig pandemisituasjon og vi fikk oppleve ytterpunktene i
det norske folk. Vi møtte de som henvendte seg og spurte Bilde fra trening før nedstenging
hvordan de kunne bidra, og vi møtte de som var mer opp- hele påsken. Det var mange innom i påskedagene som fikk
tatt av å finne feil og kritisere oss. Og vi gjorde sikkert noen en grundig innføring i de nye smittevernreglene og i starten
feil. Vi har sikkert ikke hatt en perfekt gjennomføring. Men ble det nok brukt mye «utestemme» delt ut både strenge ord
jeg syntes vi har klart oss ganske godt allikevel. Mye takket og verbale gule kort.
være noen veldig viktige og sentrale personer i fotballgruppa, Vanligvis bidrar alle lagene gjennom sesongen som kioskmen også så absolutt takket være alle kioskvakter, banever- vakter, men siden det ikke var noen kamper på våren ble
ter, trenere, oppmenn og alle andre frivillige. Og selvfølge- det i stedet «smittevaktdugnad». Vi etablerte «smittevernlig spillerne. Uten Konnerudspillernes
etter hvert gode forståelse for hvorfor vi
Konnerud Seniormiljø vant Kollencup med spillere fra A, B og C lag sammen. Foto: Lage Sofienlund
gjorde det vi gjorde og deres disiplin og
etterfølgelse av reglene, hadde vi ikke
kunne holdt banene åpne. Vi fikk et
stort ansvar og vi tok det ansvaret vi ble
gitt. Sammen gjorde vi så godt vi kunne
i en situasjon ingen visste hvordan vi
skulle løse.
Da alt ble stengt i mars sto vi ved et veivalg. Skulle vi velge den lette løsningen
og legge ned all aktivitet, eller skulle vi
velge den vanskelige veien med å ta et
ansvar og ta kontroll på banene våre.
Vi valgte den vriene og brukte dagene
frem mot påske med å forberede oss
på en mulig åpning. Vår Akademisjef,
Øyvind Thorsen, brukte påskeferien
sin på Idrettshuset og var til stede på
banene hver dag fra 10-16 gjennom
18
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bua» i det gamle servicebygget med alt av nødvendig utstyr
for vask av toaletter og utstyr m.m. «Smittevakten» sørget
for renhold og hadde tilsyn med alle banene og de organiserte treningene. Heldigvis begynte flere og flere lag med
organisert trening og på den måten ble flere og flere kjent
med de reglene og rutinene vi innførte. Det hjalp oss særlig i de tilfellene endringer ble gjort på kort varsel, og flere
trenere var svært gode ambassadører for våre coronaregler.
«Smittebua», «såpedunker», «ballvask» ble etter hvert en del
av språket vårt i Konnerud Fotball. Hvor mange liter med
såpe og håndsprit vi har brukt denne sesongen er usikkert,
men bare i påskeuka gikk det med omtrent 20 liter såpe.
Vårt viktigste utgangspunkt for alt vi valgte å gjøre var å
ikke lage noen egne regler som var strengere enn det myndighetene og fotballforbundet ellers påla oss. På den måten
hadde vi et klart regelverk å forholde oss til som også hjelp
oss i de tilfellene noen utfordret oss og ikke minst i de tilfellene vi selv var i tvil. Og i tvil var vi mange ganger. Det var
og er fortsatt en miks av påbud, forbud, råd og anbefalinger
som dessverre er utfordrende å forholde seg til og forstå
iblant. Vi satte oss som mål å legge til rette for aktivitet
innenfor de rammene som var gjeldende til enhver tid, noe
som bød på utfordringer med både jevnlige og noen ganger
raske endringer. Det var uten tvil svært krevende til tider,
men vi er glad vi tok oppgaven og gikk «all in».

Våre kamper er over for sesongen, men i skrivende stund
er kampen mot pandemien fortsatt i gang. Sammen har
breddefotballen i Norge klart oppgaven ganske godt, og
forhåpentligvis kan vinteridrettene som nå går inn i sesong
ta med seg det vi har gjort riktig og luke bort det som ikke
fungerte. Vi krysser fingrene for at verden får kontroll på
pandemien og at vi i 2021 er tilbake i en tilnærmet normal
sesong og at også våre seniorspillere får lov til å spille kamper igjen.
En stor takk til vår dugnadsgeneral Merethe Amundsen og
alle våre spillere, trenere og foreldre som har bidratt i smittevernkampen denne sesongen.
En ekstra takk til vår administrative leder Øystein Julsrud
og Akademisjef Øyvind Thorsen med assistenter og husansvarlige på akademiet.
Og ikke minst fortjener et samlet fotballstyre en hyllest for
organisering og gjennomføring av en veldig utfordrende
sesong.
Hold ut og hold avstand!
Mvh
André Markussen
Styreleder, Konnerud Fotball

Sammen om noe!
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Konnerud Ski

- Et tilbakeblikk på en
begivenhetsrik sesong
Tekst: Ingunn Lysaker Norbom

Skigruppas mål er å:
• Aktivisere flest mulig barn, ungdom og voksne og gi disse
et meningsfylt og variert skiidrettstilbud
• Gi alle som deltar et sunt og trygt idrettsmiljø
• Gi alle, uansett nivå, muligheter til å utvikle seg videre
innen skiidretten
• Utvikle gode skiløpere med høy kompetanse innen langrenn som senere, etter at den aktive karrieren er over, kan
bidra aktivt som trenere og ledere
• Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere

Kuldegrader som glimret med sitt fravær og virus
til tross, skigruppa er svært fornøyd med sesongen
som ligger bak oss. Det var full fart på treningsfeltet for både store og små gjennom hele sesongen,
og alle våre tradisjonelle arrangement i tillegg til
Senior NM og WC sprint på Konnerud ble
gjennomført med suksess.
For å nå vår målsetting og nærme oss vår visjon er følgende
Dugnadsinnsatsen var imponerende, og takket være den og
gode resultater på hjemmebane, ble NM den flotte folkefesten vi ønsket oss. I tillegg er vi stolte av de gode resultatene
som er oppnådd både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og det at vi nå har hele 5 løpere på junior- og ungdomslandslag.
Visjonen vår er å ha et inkluderende fellesskap med fokus på
mestring og utvikling, og gjennom dette bygge både breddeog toppidrett.

Løypepatruljen klar under NM
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kjerneverdier sentrale: Glede, Engasjement og Lagfølelse.
Vi jobber med Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) som
en integrert og førende del for vår aktivitet. Fokuset på lek,
basisferdigheter og allsidighet gjenspeiler seg i hele barneidretten, før mer spesifikk trening kommer inn i ungdomsidretten og på junior og senior nivå.
Dette er fordelt på disse gruppene:
• Aktiv Start – Onsdagsrenn, Skileik og Skiskole for barn
under 8 år
• FUNdament – Skitrening for 8 og 9-10 års gruppa
• Lær å trene – Skitrening for 11-12 års gruppa
• Trene for å trene – Ungdomsidrett 13-14 år
Bronse til Kristine Skistad, Tiril Liverud Knudsen og Margrethe Bergane på Lagstafett!

Sammen om noe!

Skijenter

• Trene for å konkurrere – Skitrening for 15-16 års gruppa
og Junior/Senior gruppa. Styrket samarbeid med andre
klubber
• Trene for å vinne – Skitrening for Junior/Senior.
Videreutvikling gjennom toppsatsingstilbudet «Team
Konnerud» tilrettelegger for Junior og Seniorsatsing i egen
klubb.
• Utdanne og videreutvikle trenere og oppmenn gjennom
intern og ekstern kursing, Sportsforum og trener/oppmannsforum. Veiledning for trenere i gruppene fra 8-14
år ble laget i sommer av egne utøvere og er nå tilgjengelig
Rundt 160 aktive barn og ungdommer deltar på våre treninger, og de ulike gruppene gjennomfører fra 1-3(4) fellestreninger i uka, og (når det ikke er virus) har vi felles kveldsmat
på Klubbhuset etter trening. Vintertreffet på Oset i november er et årlig høydepunkt. I fjor samlet vi nesten 200 medlemmer (utøvere og familie) på treninger og teambygging. I
år får vi dessverre ikke til dette.
Lagrop og samhold

Alle gruppene er nå godt i gang med ny sesong. Barnegruppene
hadde sin oppstart i uke 41.
Vi er stolte av at vi bidrar både med bredde og flere pallplasser i både Hovedlandsrenn og NM for junior og senior. Vi
har hatt utøvere i Ungdoms OL, U23 VM, Junior VM og
World Cup, i tillegg til at vi er synlige med mange løpere
under KM, Sparebank1-cup og Norgescup. Konnerud er en
av de største klubbene på Norgescup Junior med i overkant
av 20 løpere. Gjennom Team Konnerud følger trenere og
ledere juniorløperne tett og legger til rette for blant annet
reise, opphold, sekundering og skipreparering. NM stafetten
på ski er skisportens nasjonaldag og den fremste arena for
langrenn som lagidrett. Vi har hatt som mål å stille mange lag
på start og kjempe om en plass på pallen under NM stafetten
i løpet av 5 år. Målet ble satt i 2016. I 2020 nådde vi det – på
HJEMMEBANE! KIL stilte med 8 lag til start på Konnerud
den 2. februar, og var med det godt synlig også i det nasjonale
bildet. Damenes førstelag tok en meget sterk 3. plass.

Storflott besøk da Kongen kom til NM

Sammen om noe!
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duksjonskurs for innvandrere, skikurs, Turistforeningen og
idrettslag fra hele Viken i tillegg til Vestfold & Telemark.
Den uorganiserte aktiviteten står for størsteparten av bruken,
og det er gledelig å se at anlegget bidrar til folkehelse i meget
stor grad.
Skigruppa fikk i 2019 to meget verdifulle stipend fra lokale
Sparebanken Øst (1,2 mill.) og Sparebank 1 BV (0,4 mill.),
som har blitt brukt til å oppgradere og effektivisere snøproduksjonsanlegget. Gavene har gjort at vi har kunne kjøpe
inn nye lanser, installert rør og nye uttakspunkter for bedre
distribusjon rundt anlegget, samt ny ATV.

Kveldsmat

Blant våre tradisjonelle arrangement er Konnerudrennet som
arrangeres en helg i desember hvert år. En stor takk også til
alle foreldre som stiller opp til dugnad og sørger for å skape
skifest.
Antall deltagere i 2019, lørdag (skøyting): 990 og søndag
(klassisk): 806.
Onsdagsrennet ble arrangert for 51. gang i 2020, og er et viktig fundament i rekruttering for framtiden, både av utøvere
og frivillige. 4 renn ble gjennomført under gode forhold til
tross for snømangel og krevende værforhold. Totalt var over
620 deltakere påmeldt.
Drift av anlegg, snø-produksjon og løypekjøring er også en
stor og viktig del av jobben vår i skigruppa. Skianlegget på
Konnerud er et felles gode for hele Drammens befolkning.
Anlegget brukes av mange ulike kategorier; barnehager,
skoleklasser, rekreasjon, barnefamilier, mosjonister, intro-

Snøproduksjonen startet i fjor 5. november, og totalt ble det
i løpet av 15,5 døgn produsert ca. 45-50.000 m3 med snø i
en ellers snøfattig vinter. Dvs. at vi har egenprodusert 10X så
mye snø som ble tilkjørt fra Kongsberg til NM. En stor takk
til alle som har stilt opp som vakter disse dagene. Både foreldre av aktive i skigruppa, KIL Senior og Drammen Ski. Løyper
ble kjørt nesten hver dag. En stor takk til våre løypekjørere!

Sponsorer og bidragsytere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glitre Energi
Bakermester Klausen
Rottefella
Bjørn Myhre Sport
Albjerk Bil Lier
Oset Høyfjellshotell
Ellingsen Møbler
Kiwi Minipris / Kiwi Konnerud
Erling Sande AS

Støtt Løypelauget!
Snart kommer vinteren
og da håper vi å se både
store og små i de flotte
løypene våre
Bli gjerne med på å sponse
Løypelauget med noen
kroner til produksjon av
skiløyper.
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Konnerud Sykkel

Annerledesåret 2020
Tekst: Ole André Garnvik, Sportslig leder i sykkelgruppa

Lykkelig uvitende om den kommende korona
pandemien hadde mange terrengsyklister lagt ned
mye god vintertrening foran årets sykkelsesong.
Mars er tradisjonelt den måneden hvor sykkelrittene
begynner, både lavterskelritt og nasjonale ritt. I år
ble det ikke slik. 12.mars stengte landet ned.
I likhet med alle andre idretter så ble også vår idrett hardt rammet av korona pandemien. Rittsesongen som var planlagt ble
over natta totalt endret og nesten borte. Kun noen få ritt ble
gjennomført under strenge smitteverntiltak.
Lavterskel cupen TeVeBu fikk gjennomført 3 av mot normalt
10 ritt. TeVeBu terrengcup er startet opp av noen klubber i
vår region, Telemark, Vestfold og Buskerud. Cupen har som
formål å være et lavterskeltilbud for å fremme rekruttering til
sykkelsporten, tilby kjappe og enkle terrengritt, samt en arena
for klubber å lære seg å arrangere ritt.
Norgescupen fikk gjennomført 3 ritt. NM i rundbaneritt ble
først avlyst, men så i høst tok SK Rye initiativ til å gjennomføre NM rittene med noen begrensinger. I tillegg ble de fleste
andre typer terrengsykkelritt også avlyst. Kort oppsummert ble
en normalt lang rittsesong gjort om til en lang treningsperiode
ispedd enkelte ritt for de mest ivrige!
Terrengsykkel-sporten er vel ikke mest kjent for å dra horder
av publikum. Men selv for oss få som liker å se fokuserte og
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Ådne i full fart

gjennomtrente terrengsyklister svette seg gjennom løypene,
opplevde vi at det var mere «styr» for å komme inn på stadion
og rundt om i løypene. Men selvsagt gjorde vi det med et smil
når vi vet konsekvensen av å ikke følge anbefalte smitteverntiltak.

Aktiviteter og drift i 2020

Pandemien til tross. Det har vært noe aktivitet i sykkelgruppa
i denne annerledes sesongen også. Etter hvert som samfunnet
gradvis åpnet noe opp i vår og sommer, så kom vi i gang med
fellestreninger for små og store. Vi har også vært så heldige å
få lov til å ha allidretts barna på besøk 2 ganger i høst. Vi kan
melde om særs godt oppmøte og stemning på disse treningene.

ÅRETS TERRENGSYKLIST 2020 – HILMAR LINDTVEIT

Det er en utmerkelse til en utøver som i sesongen fortjener litt ekstra
oppmerksomhet. Kriteriene for å bli årets terrengsyklist varierer
fra år til år. Årets jury har bestått av alle trenere og styret i sykkelgruppa. I år var begrunnelsen for «Årets terrengsyklist» følgende:

Samling Slettestrand Danmark

Vi håper at vi ser igjen mange av disse flinke og blide småtassene igjen til neste år.
Et nytt tiltak som starter nå i november er styrketrening for
betalende medlemmer i aldersgruppen 12 til 20 år. Kortreist
Helse v/Aina har sagt seg villig til å lage -og gjennomføre et
styrketrenings program for våre unge og håpefulle utøvere. Vi
har stor tro på at det blir et godt og kjærkommet bidrag i forhold til skadeforebygging, men som også vil gi god styrkemessig effekt gjennom vinteren og mot neste års sykkelsesong.
Verdt å nevne er at vi også har utført løpende vedlikehold i
våre flotte løyper som slenger seg i og rundt rulleskiløypa og
stadion. Stor takk til dem som står på for at våre håpefulle skal
ha gode løyper å trene i. Dere holder bokstavelig talt hjula i
gang!
Vi fikk dessverre ikke arrangert noen ritt i år, men satser på at
2021 byr på nye muligheter.

Treningssamlinger

Treningssamlingen i Danmark har blitt en veldig god og samlende tradisjon for våre mest aktive medlemmer. Årets tur tok

• Utrolig treningsvillig
• Alltid positiv og dedikert på både treninger og ritt
• Flott bidragsyter til et godt miljø i sykkelgruppa
Avslutningsvis minner vi om sykkelgruppas verdier og grunntanker:
• Fokus er og skal være på gleden med å utøve terrengsykling.
• Sykkelgruppa er spesielt interessert i å rekruttere barn og ungdom, men voksne som har lyst til å komme seg ut i skog og mark
på sykkel er også hjertelig velkommen.
• Vi i sykkelgruppa er opptatt av å trene på -og utvikle grunnferdigheter i terrengsykling for både barn og voksne.
vi i februar, og hadde noen fine sykkeldager med perfekt føre.
Med både begrenset rittmuligheter og utenlandsreiser har flere
av våre medlemmer brukt vår egen «bakgård», Konnerudmarka
ekstra mye i år. Tenk at vi på Konnerud er så heldige å være
velsignet med så fantastiske sykkelmuligheter rett utenfor vår
egen stuedør!

Vaktmesterens

hjørne
Situasjon!
Dem som er i hallen vet, at det oppstår mange ting i en
hall. Mange situasjoner.
Det er viktig å ta inn over seg kompleksiteten i situasjonen, som den vi er i nå. SARS CoV-2, kjent på folkemunne som Koronavirus gir oss noen perspektiver på
hvor viktig aktivitet er i hverdagen vår. At det er viktig
å være sammen. For en situasjon. Situasjon. Situasjon
defineres i eksistensfilosofien som «den helt konkrete helheten som utgjøres av friheten og de faktiske
omstendigheter som er mer eller mindre relevante ut
fra et gitt prosjekt et individ er i ferd med å realisere».
Friheten. Den tror jeg ikke mange kjenner på. Likeledes
har vi den. Friheten til å skape vårt eget prosjekt, den
er god. Skape vår egen situasjon. Det kan være jobb,

men som en mann av idrettslaget
vil jeg oppfordre. Lag ditt eget
prosjekt, gjerne med aktivitet
involvert. Da blir hodet klarere,
og kroppen friskere.
Ta turen ut. Luft hunden. Måk
snø om vi er heldige nok til å få
det i år. Spark fotball, håndball,
eller boks.
Eller gå på butikken og kjøp en
kringle til bestemor eller en vaktmester.
Situasjon!
Sammen om noe!
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Orienteringssesongen 2020
– en annerledes reise
Tekst: Morten Vogt Bilder: Terje W. Pettersen

Ski-orientering

Ski-orienteringssesongen 2019-20 ble gjennomført som
normalt helt til vi ble truffet av koronapandemien i mars.

Hva er egentlig orientering, og hvorfor er det
«særriøst moro»?

Gjennom mange år har Konnerud levert svært gode resultater
i både ski-orientering og orientering. Den viktigste suksessfaktoren har vært et godt miljø gjennom mange år som har skapt
grunnlaget for gode prestasjoner. I et miljø hvor du kan være
med på ditt nivå, og hele tiden oppleve mestring. Det er alltid
noe som går bra når du løper orientering.
Orientering handler om vennskap, mestring og har plass til alle
uavhengig av nivå. Alle kan lære og alle kan oppleve mestring.
Ikke minst så er det lek i skogen, det er ikke en økt uten at
noen av barna enten får gleden av å bade i gjørma eller fekte
med pinner. Det er en sport for hele livet for hele familien. I
år fikk vi rekruttert flere nye barn og ungdom gjennom turorientering. Det har vi vært veldig glade for.

Nå håper vi at korona kommer under kontroll igjen slik
at vi får prøvd ski-o til vinteren også. Både for de yngre og
eldre løperne.

Orienteringssesongen 2020 var en annerledes, på tross av færre
konkurranser så har vi fått øvd veldig mye siden midten av
mars, og det gjør vi fortsatt selv om konkurransesesongen nå er
over.
Vi har på mange måter kommet godt ut av pandemien sammenlignet med mange lagidretter. Ved å lage løyper på ulike
kart og legge løypene ut på verktøyet Livelox (mer om det
senere), kunne utøverne trene, legge øktene ut på Livelox for å
evaluere selv og få tilbakemelding fra trenerne.
Livelox er orienteringskart med posisjon til postene registrert.
Løperen bruker ruta fra gps-klokka/Strava overfører fila. Da
kan de som ønsker analysere løpet/treninga på Livelox. Det er
da mulig å lære av egne og andres gode valg. Det er spennende
å se hvordan refleksjon er med på skape mestring og utvikling
hos løperne gjennom året sammen med dyktige trenere.

Mille i full fart

Familiestafett

Skiorientering er vi best i!

Vi kan trygt kalle oss Norges beste ski-o-klubb med hele 5
utøvere på ski-o-landslaget. Jenny og Jørgen Baklid, Audun
og Aslak Heimdal og Styrk Hundseid Kvamsvåg. Skiorientering er de mest morsomme skirennene. Det krever
akrobatikk og kreativitet for å lykkes. Vi er veldig heldige å
ha så mange gode ski-o-løpere som representerer Konnerud
og vi er stolte av å ha de med på laget.
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Familien på tur

Viktig med pauser også

Årets konkurransehøydepunkter har vært svært amputert sammenlignet med normale år. Normale høydepunkt i vår og
sommer ble naturlig nok avlyst. I mai og juni ble det arrangert korona-cup rundt i kretsen hvor klubbene lagde løyper,
løperne printet ut kart selv og resultatlista ble laget på grunnlag
av Livelox. Det blir litt som et segment på Strava. Så det ble
en improviserende sommer, med deltakelse på løp tilpasset
koronasituasjonen. Høydepunktet for våre ungdommer var
Hovedløpet som ble arrangert koronatilpasset på Lørenskog.
Det er uoffisielt NM for 14-16 år. De som representerte
Konnerud var August Hellerud Sire, Fredrik Fet Andersen,
Johanne Storhaug, Martine Gjermstad Pettersen og Elsa
Sofie Lysheden-Vogt. Disse hadde også PWT-cup i høst hvor
August vant H13-14 og Elsa ble nr 2 i D13-14.

Audun vant NC mellomdistanse fra Eiksetra i august. Den
største lagprestasjonen stod Jenny, Mille Vasshaug Jæktvik og
Andrea Ranvik for da de ble nr 6 på NM stafetten. Alle jentene
leverte et strålende løp i de trønderske skoger.
Hvis noen har lyst til å prøve orientering, så er det plass til alle
når vi starter opp med treninger post-korona. Bare ta kontakt
på orientering@konnerud.no, og følg oss gjerne på instagram
konnerudorientering.

For de eldre løperne så ble det NM gull på langdistansen til
Jenny Baklid (D19-20) og Audun Heimdal (H21-), Audun
vant NM gull på NM ultralang, Aslak (H19-20), Jenny og

Jeg vil takke Isa Heggedal og Bjørn Baklid for en fantastisk
innsats for Konnerud IL gjennom mange år. De er og har vært
sterke bidragsytere for at Konnerud har fått mange gode orienteringsløpere gjennom mange år. Tusen takk!
Til slutt vil jeg rette en takk til våre samarbeidspartnere,
Nordia law, Löplabbet, Trimtex og Sparebanken Øst. Deres
støtte betyr mye for at vi kan ha et høyt aktivitetsnivå for barn
og ungdom!

ALT INNEN GLIDING, SLIPING, OG VEDLIKEHOLD AV
LANGRENNSKI OG ALPINSKI
Vær klar for sesongen, bestill time i dag på
Tlf: 48 50 42 35 eller mehlums.skiservice@gmail.com
Se priser og annen info på våre hjemmesider:
www.mehlumsskiservice.com

Følg oss på

Søk etter
Mehlums Skiservice

Sammen om noe!
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Velkommen til en ny vintersesong på
Konnerud Kunstisbane!
Tekst og Bilde: Jan Rune Idal

Kunstisanlegget er åpnet og tusenvis av skøyteentusiaster har allerede prøvd utstyret på vårt fabelaktige anlegg.
Sesongåpningen har vært spesiell da Marienlyst kunstisbane
har vært stengt og kunstisbaner over hele landet har hatt
problemer med det varme været. Konnerud Kunstis derimot
er forunt med et anlegg og mannskap av høy klasse og har
i perioder vært regionens eneste fungerende isflekk. Som en
offentlig bane har anlegget blitt brukt av alle bandyklubber
i kommunen og publikumstiden har vært som et fluepapir
for skøyteglade fra hele Østlandet. Heldigvis har flere baner
etterhvert åpnet og snart kommer Marienlyst etter og ting
blir igjen som før.
Vi avsluttet forrige bandysesong med Korona og dessverre har
en nye oppblomstring av denne medført store tilpasninger
og endringer i planene for sesongen. Det ble ingen sommerbandyskole for våre unge og lovende i år, ingen klubbsamling
i Sverige, et nytt idrettshus er nesten stengt for bruk, det
Islegging av Konnerud Kunstisbane i slutten av oktober 2020.

sosiale som er viktig for våre lagmiljøer har blitt forsaket,
kamper/cuper og arrangementer har blitt avlyst. Heldigvis har
det aller viktigste blitt skjermet og våre unge har fått lov til å
fortsette idretten vår og det er vi veldig glade for. Takk til alle
dere som er flinke til å etterleve smittevernstiltakene våre på
kunstisbanen slik at vi fortsatt kan holde åpent.
Vinterens arrangementer er under tilpasning slik at de kan
avvikles på en trygg og god måte med hensyn til smittevern.
En normal bandyskole blir det nok ikke denne vinteren og
om vi kan arrangere vår planlagte Familiens dag søndag 6.
desember kl 12 er noe usikkert. For informasjon og oppdatering rundt dette følg oss på Facebook: Konnerud bandy
Målet for denne sesongen er som alltid å bli flere bandyspillere slik at flest mulig barn og unge kan oppleve denne fantastiske sporten. Kjenner du en potensiell bandyspiller så meld
de på! Sesongen har akkurat startet, men det aldri for sent å
bli med – Alle er velkommen til bandygruppa!
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!!
Bandygutta går for flere pokaler til vinteren…
Her er «Guttakrutt» fra 2008 laget

BLI MED OG OPPLEV VERDENS RASKESTE LAGSPORT!

Vinteren nærmer seg, men de som er glade i aktivitet, fart, teknikk og lagspill trenger ikke fortvile da bandysesongen nå starter opp!
Vi ønsker at flest mulig skal oppleve det magiske ved bandy. Gamle og nye spillere og spesielt jenter i alle aldre ønskes derfor velkomne til å delta!
Alle treninger forgår på Konnerud Kunstis og det er treningsoppstart fra 2. November
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Jenter, alle trinn

Onsdag 17:15-18:30 og Torsdag 17:00-18:00

2011 årgangen Mandag 18:00-19:00 og Torsdag 18:00-19:00

2008 årgangen

Tirsdag 18:00-19:30 og Fredag 16:30-18:00

2012 årgangen Onsdag 17:30-18:30 og Lørdag 10:30-11:30

2009- og 2010 – årgangen Tirsdag 18:00-29:30 og Onsdag 18:45-20:15

2013 årgangen Onsdag 17:30-18:30 og Lørdag 10:30-11:30

Sammen om noe!
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En annerledes
håndballsesong
Tekst: Stine Sveia-Nilsen, rekruttleder

dårligere). Flere av lagene gjennomførte egne kick offer med
treningskamper og massevis av morsomme aktiviteter, som
Mesternes mester og quiz og legobyggekonkurranse. Vi har
gjennomført felles måltider som både frokost, kveldsmat og
grilling, og hatt tid til sosial hygge i spillergruppene.

Velkommen til ny håndballsesong, alle gamle og
nye håndballvenner. Etter en tidlig, og ikke minst
brå, avslutning på forrige sesong, er håndballen i I slutten av september fikk vi endelig lov til å spille vanlige
håndballkamper igjen! Og selv om all kampaktivitet er satt
full gang for alle store og små.
på vent, så trener vi videre og er veldig glade for å få trene og
Håndballgruppa har tatt i mot 50 barn på håndballskole og
2013-barna har startet opp. De eldre laga har ligget i trening
og hatt oppkjøringen til endelig å få spille kamper igjen, en
oppkjøringsperiode som har vært både annerledes og kreativ.
Vi avsluttet brått fjorårssesongen, og utover våren fikk vi så
smått begynne å trene igjen. Etter at den første forfjamselsen etter nedstenginga hadde gitt seg, begynte lagene å trene
en og en, i mindre grupper på opptil 5, og ikke minst over
videomøter sånn at alle kunne trene hjemme hos seg selv.
Etterhvert fikk vi plutselig lov til å trene i grupper på opptil 20 og opptil 50 på treningene. De første øktene var det
mange nye regler, inkludert at vi ikke kunne skyte på keeper
eller kaste pasninger. Men med litt kreativitet og mange glade
håndballspillere fikk vi trent godt inn mot sesongen likevel.
Vanligvis drar vi på cuper inn mot seriestart, men i annerledesåret 2020 måtte vi tenke nytt (men ikke nødvendigvis
Samling på «treningsleir»
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møtes. I ukene framover skal vi trene godt, bidra i dugnad
mot Covid-19 og komme enda sterkere tilbake i kampene
utover.

Info fra Håndball rekrutt

Konneruds egen håndballskole ble raskt fulltegnet. 50 herlige og spente første-, andre- og tredjeklassinger begynte på
Konneruds egen håndballskole. Håndballskolen går over
fire søndager i høst. Vi er inndelt i faste gruppe, og har lært
oss å bli enda bedre på å organisere og effektivisere hvordan
ungene kan få trent (mens vi holder avstand og overholder
smittevern). På håndballskolen øver vi på å bli kjent med ballen, kaste litt, spille kamp, og masse lek og moro. Flinke ungdommer fra de eldre lagene i klubben stiller som instruktører
og bidrar til at vi kan gjennomføre håndballskole.
Vi har også startet lag for barn født i 2013, altså andreklassingene. Guttene og jentene trener i Konnerudhallen mandager fra kl 18.00 - 19.00. Veldig mange blide barn, og det er
Kulestøting

allerede kommet over 50 barn som gjerne ville prøve å spille
håndball. Og disse har allerede rukket å spille sine aller første
håndballkamper i den fine røde konneruddrakta.
Til slutt vil vi bare si tusen takk til dere som står på og bidrar
i den spesielle tiden vi lever i, takk til alle dere trenere, alle
foreldre, oppmenn og alle rundt laget, med dugnadsinnsats
som sekretariat, billettselger, kafeteriadrift, hallvakter, koronavakter. Dere bidrar til normalitet mens vi står i pandemien og
veien blir til mens vi går.

Sammen om noe!
Sammen om gode opplevelser
på håndballbanen!
Jentene på alternativ treningsleir

Vi gleder oss til en ny håndballsesong med treninger, kamper
og gode sosiale opplevelser sammen med alle dere i håndballgruppa på og utenfor banen.
Treningstider for de yngste rekruttlaga:
2013

mandag kl 18-19 i Konnerudhallen

2012

torsdag kl 16-17 i Konnerudhallen

2011

fredag kl 16 -17 i Konnerudhallen

Nytt av året er joymo!
Joymo er en nettside og en app der Konnerud håndball sender sine
kamper slik at du kan sitte hjemme og se, eller du kan sitte et annet
sted i landet og se, eller til og med i et annet land. En kamp koster
kr 39,- og sesongkort koster kr 599,-. Her kan du nyte alle dine favorittkamper og støtte laget ditt hjemme fra din egen sofa!

joymo.com
Sammen om noe!
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Camp konnerud 2020
Tekst: Simen Oscar Bø Wie

Tenk at vi leter etter magi, det overnaturlige, og
oppsøker fantasihistorier, når det er rett foran nesa
vår.
Livet er magi.
Alt liv er magi.
For tenk så vidunderlig det er at vi på jorden kan nyte et sånt
mangfold av livsarter rundt oss. Ikke bare er vi selv vandrende
mesterverk fra naturen, men vi får også høste og beundre av
naturens rikdom. Tenk at av naturen i Sør-Amerika skulle

Konnerud er en idrettsbydel i Drammen. Hit kommer alle de
som vil uti det fri. Og derfor passer det seg så godt at idrettslaget prøver å kombinere dette i høstferien. For vi hadde
ikke hatt særlig med idrett om det ikke hadde vært for den
spennende naturen rundt oss, og den flotte vinterkappen vi
får hvert år. Den har gjort oss til et skisted og fått tusenvis
av mennesker til å engasjere seg i idrett og aktivitet rundt
på sletta og i «Konnerudskævven». Det er derfor også viktig
å være takknemlig for det naturen har gitt oss og lære om
dette i oppveksten. Camp Konnerud er et høstarrangement
som handler om naturen rundt oss, og arrangeres for barn fra
fjerde til syvende klasse.
I år var det 40 barn som har tilbrakt en uke i Konnerudskogen. Vi hadde base ved skogselskapets gapahuk og er takk-

Basen var ved skogselskapets gapahuk

det utvikle seg en rotfrukt som vi mennesker skulle ha så stor
glede av! For en redning det var når poteten kom til Europa
og Norge og gav oss en fantastisk viktig kilde til næring. Den
var særlig viktig for oss ettersom den var så velegnet til å lagre
og dermed ble nyttig vintermat for oss. Under krigen ble det
matmangel og politikerne så etter løsninger. De fant en, og det
var å innføre en uke fri for skolebarna slik at de kunne hjelpe
bøndene med å plukke poteter. Dette var en så flott ordning
at vi enda ikke har sluttet med det, selv om krigen er over for
lenge siden. Men vi plukker da ikke poteter lengre? Nei, men
selv om det innimellom tas opp høstferiens relevans i debatter
synes det norske folk dette er en fin ordning fremdeles.
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nemlige for god ly fra høstværet og den flotte bålplassen. Her
er det også nærhet til vei for transport av utstyr og skyssing
av barn til og fra legevakten. Det ble heldigvis bare behov for
dette en gang under ett av ukens mange spikkekurs. Vi hadde
kniv og øks til alle og 7 meter plaster til sammenliming av
barn om det skulle behøves. De ble godt trent etter nøye
oppsyn med spikkeregler og øving. Skapergleden var stor da
vi produserte både pil og bue, smørkniv, stekespade, spyd
og trefot. Blink på ballonger med både pil og spyd. Utallige
pølsespyd ble også produsert og vi har bidratt med vårt for å
bevare kulturlandskapet og ikke la Norge gro igjen. Av mangel på beitedyr kan jeg fortelle deg at barn med øks og sag

gjør nytten. Nei bare ta det rolig. Vi lot det stå igjen litt av
konnerudskogen enda.
Selv om vi ikke plukker poteter lengre, har vi ikke bare vært
på ferie. I tillegg til kreative skaperverk med pinner og kniv
har vi lært en del om det som er rundt oss før vi sablet det
ned. Det er viktig å vite forskjellen på de ulike tresortene. I
grupper på 3-5 samlet de iherdig inn 5 ukjente arter hver dag
og måtte lære navn og kjennemerke på dem. Dette tok barna
god sport i og sprang og fór mellom bakker og busker for å
samle inn eksemplarene. Rogn, bjørk, furu og gran var noen
av tresortene. Lav, krekling, einer og bregner var noen andre.
Kjente arter som blåbærlyng og tyttebærlyng ble funnet og
fremstilt, og mer ukjente typer som hestehovblad og Buerot
ble også innlært. Så spør barnet ditt hjemme om de kan disse
artene. Hvis ikke så er det nyttig å vite.
Viktigst av alt var samholdet og tryggheten. Det største målet
for hele leiren var trygghet i naturen. Den store prøvelsen
kom dermed mellom onsdag og torsdag hvor barna fikk
muligheten til å overnatte. Det gjorde de aller fleste, i egne

telt eller rundt bålet i gapahuken. De aller fleste var mørkeredde, som barn er, men når de delte telt og visste at voksene
var ute og gikk til langt på natt for å passe på fikk de fleste
seg en god natts søvn ble det lettere. Det er klart det var
spennende å ligge oppe lenge og prate, og mange skrøt av at
de skulle døgne og være oppe hele natten rundt godteriposen. Campleder var imidlertid ikke bekymret for dette da det
hadde vært en lang og aktiv dag i forkant, med nattkanonball
og ArrowTag i mørket etter kveldsmat. (Arrowtag er en form
for pil og bue med beskyttelsesutstyr og myke piler som var
svært populært.) Godteriet var også spist opp lenge før kl 22
og ganske riktig så var alle barna sovnet før midnatt. En god
natt ble det som sagt for de fleste, men et par stykker fikk et
ekstra teppe over seg da de fikk kjenne at natten ble litt kaldere enn da de la seg. For barna i telt var det grei temperatur,
ble det rapportert morgningen etter. Men tenk for en opplevelse! Første natt hvor de overnatter borte fra foreldrene for
enkelte. Første natten hvor de overnatter i skogen for andre!
Første natten i telt for noen andre. Så mange nye opplevelser.
Så mange minner. Så mye ny kunnskap om naturen og trivsel
utendørs.

Hvem finner den bortgjemte skatten først?

Kule gutter, klare for en ny runde «Arrowtag»

Dette har vært helt kanon. Vennskap har blitt styrket og satt
på prøve. Nye vennskap er formet og sammen så har vi alle
vokst på denne flotte uken i konnerudskogen.

Takk for en fin camp.
Takk for Camp Konnerud 2020!
Hilsen Campleder Simen

Sammen om noe!
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Nytt uteområde ved
Klubbhuset!
Tekst: Brage Engeset Rødal

«Burde det ikke være noen sitteplasser her?».
«Her burde det vært finere».
«Hadde det ikke vært fint med noe plen?».
«Vi kunne lagt asfalt».
«Hva med noen stein?».

KIL Senior har i langt tid planlagt å gjøre noe med
uteområdet ved Klubbhuset. Så kom Corona og
Planene hadde allerede ligget der noen år, men nå begynte det
«Vaffer’n» kunne ikke avholdes. Da tok gutta på virkelig å krible i motivasjon og dugnadsånd igjen.
seg arbeidshanskene og begynte jobben!
Over sommeren ble det kalt inn til dugnad. Gutta dro i gang

motorsagene og kvistemaskinen, og tok ned mye trær og kratt
rundt klubbhuset. Utkjørselen til Jarlsbergveien var for uoversiktlig og ble også ryddet for bedre trafikksikkerhet.
I dag er fortsatt ikke Arild Nyborg helt fornøyd. «Vi må nok
ta en liten dugnad til ved veien for at det ikke skal være farlig å
ferdes ved innkjørselen, mer sikt er nødvendig.» «Men det blir
nok litt senere». - Skyter Erik Andreassen inn fra siden.
Tærer ble felt, og en strømledning fikk gjennomgå, men kara
jobbet på så gnistene føk. Bokstavelig talt.

Asfalt og nye stein foran klubbhuset

Siden Corona kom har det vært avholdt en vaffelsamling, også
kjent som «Vaffer’n». Den var ute, med god avstand - til og
med Ordføreren på besøk som skrøt av det gode arbeidet KIL
Senior gjorde under ski NM på Konnerud. KIL senior la ned
utallige frivillige dugnadstimer både under Ski NM 2020 og
World Cup Sprinten, som begge ble arrangert på Konnerud i
år.
Mens gutta satt på utsiden av klubbhuset i egne stoler med
avstand begynte praten å gå. Det er riktignok ikke noe uvanlig
med at praten går på «Vaffer’n», det interessante var temaet.
Asfaltgutta i sving
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Styret i KIL senior synes nemlig utsiden av Klubbhuset skal stå
i stil med den nye gressmatta og det nye kjøkkenet. «Som utleielokale, og mye brukt idrettsplass, burde uteområdet se bra ut.
Det trengte en opprusting og måtte bli penere», forteller Arild.
«Vi er kjempetakknemlige for hjelpen vi har fått av Thomas til
å legge stein», avslutter Erik.
Nå er det lagt asfalt og gutta skal fortsette noe av arbeidet
rundt huset for å gjøre det penere. Det er åpnet for at KIL
Senior kan bruke en pen sum på uteområdet for oppgradering
og det akter de å gjøre.
Her vil det ligge an til mer aktivitet fremover i fine omgivelser.
Dette skapes av ildsjelene i KIL Senior.

Slike ildsjeler trenger vi!
Ordføreren på besøk for å takke for innsatsen under Ski NM under eneste Vaffern
siden etter Corona. Gjennomført ute.

SKINM2020
Tekst: Arne Madsen, Leder av organisasjonskomiteen

Inngangen til årets NM ble særdeles krevende.
Etter kaldt og godt produksjonsvær før jul ble hele
januar preget av ekstremt mildvær med mye regn
og vind.
Dette tæret slik på løypene at det etter hvert viste seg at det
ikke ville være mulig å arrangere NM2020 uten betydelig
påfyll av snø.
Konklusjonen når mesterskapet nå er over er at det var en
vellykket «kamp» mot værgudene, som vi vant. Det ble et
meget godt mesterskap, med like og gode sportslige forhold,
hvor de beste vant. Hele mesterskapet ble preget av god
NM stemning, masse barn på torsdag og fredag og veldig
god publikumsoppslutning i helgen både på stadion og ikke
minst ute i løypene.

Som Norges Skiforbund skrev i sin
evalueringsrapport til oss:

• En iherdig og optimistisk arrangør som aldri ga seg eller
ble negativ selv om dårlig vær gang på gang herjet med
NM løypene.
• Generell meget god NM stemning og godt med folk på
stadion og i løypene alle dager - og ikke minst i helgen.
• Veldig gode premieutdelinger i Konnerudhallen med mye
folk og stor stemning. Et utrolig pluss for hele arrangementet å ha slike fasiliteter rett ved løypa som kan brukes
som stor varmestue og til premieutdelinger. Vi kan ikke
huske at vi har opplevd så mye folk og slik stemning på
NM premieutdelinger før.
Økonomisk ble det også en suksess med over 1,4 mill. i
overskudd til Konnerud IL, samt godtgjøring til eksterne
klubber ble dette over all forventning.
Samarbeidet på tvers av klubber i regionen og samarbeidet
med flere av gruppene i Konnerud IL føler vi var viktig for
hele arrangementet og at det omtales med positive fortegn.
Jeg håper ikke det går 30 år til neste gang vi skal arrangere
NM igjen, det er nå vi sitter med erfaringer og kunnskapen
om hva NM innebærer. I 2027 er klubben 100 år, det
hadde vært moro om et NM kunne være et av mange
signalarrangement i jubileumsåret.

En stor takk til ALLE funksjonærer som bidro i
ulike roller, men også til Drammen kommune,
Fylkes kommunen, sponsorer, leverandører samt
samarbeids klubber.

Sammen om noe!
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Anarki uten en president?
Ungdomsutvalget og Ung Frivillig
Tekst: Frida Andrea Garnvik

Vi i Konnerud idrettslag er så heldige å ha et
ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget består av 1-2
ungdommer fra hver idrett, der ungdommene får
lov til å komme med forslag til endringer eller
arrangementer i idrettslaget.
I år var det et «generasjonsskifte» i ungdomsutvalget. Alle idretter, bortsett fra ski og sykkel, fikk nye representanter. Dette blir
spennende å se i tiden fremover hva det nye ungdomsutvalget
arrangerer og finner på.
Ungdomsutvalget har arrangert flere arrangementer som f.eks
forskjellige turneringer. I tillegg var vi så heldige å bli med å
arrangere et UngFrivillig prosjekt under Ski NM på Konnerud.
På forhånd av arrangementet hadde vi et arrangement på Rush,
der vi leide hele trampolineparken i noen timer. Der kunne alle
som ville komme å hoppe gratis i noen timer, og få informasjon om UngFrivillig og ski NM. Vi hadde lyst til å engasjere
så mange unge som mulig til å være med å hjelpe til under
NM. Under selve arrangementet hadde vi satt opp en kjempekul UngFrivillig-bod. Der delte vi ut informasjon om ungfrivillig, i tillegg til at vi hadde ungfrivillig pannebånd, klistremerker
og boller som ble delt ut til de som var med og støttet ungfrivillig på blant annet Instagram.
Selv var jeg med og hjalp til alle de fire NM-dagene. Vi hadde
det kjempegøy og koste oss med alle som kom innom, både
barn og voksne. Mange barn kom og ville hjelpe oss med
Noen av Ungdomsutvalgets gutter, Birk, Robin, Jørgen.
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UngFrivillig Standen på Ski NM bemannet av Ungdomsutvalget

arbeidet og ble kjempeengasjerte. Vi arrangerte også forskjellige leker som barneskolene ble med på. Etter arrangementet
var vi alle sammen enige om at vi hadde det superkoselig og
supergøy.
Ungdomsutvalget og prosjekt som Ungfrivillig gir oss mange
muligheter og erfaringer. Vi koser oss alltid på arrangementer
og blir kjent med mange barn og unge.
Ungdomsutvalget arrangerte gratis sprett på
Rush trampolinepark for Ungdom som en del av
UngFrivillig Prosjektet.

Ungdomsutvalget tok over
SkiNM sin snapchat

For en glede det er å
bevege seg til Musikk!
Tekst: Jonas Juveli

Barnedans og Minidans var et populært tilbud vi
hadde på Aktivt Konnerud, og vi valgte derfor å
videreføre det da vi sluttet å ta i bruk lokalene i
Gåserudgata.
Nå bruker vi klubbhuset på Sletta som lokale og har mange
barn som kommer dit på torsdager for å leke og bevege seg
til musikk med våre dyktige instruktører. Fokuset er rytme
og lek for de minste som er fra 3 til 5 år, mens de eldste
prøver seg frem i dansens verden.
Det er fortsatt plass til flere barn. Fort deg før gruppene blir
fulle! Ta kontakt om du ønsker en prøvetime først.

Aktive og livlige eldre!

Aktiv senior er en annen gruppe som beveger seg til
musikk, riktignok med mer styrketreningspreg enn dansen.
Fysioterapeut og instruktør Heidi tar med seg den glade
gruppen gjennom profesjonelle og inspirerende økter.

Aktiv Seniorgruppen i full sving i Konnerudhallen. Her under avslapningsøvelse.

Tenker du at noe av dette er for deg?
Ta Kontakt med Jonas@konnerud.no

Sammen om noe!
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KIL Esport
Tekst: Brage Engeset Rødal

KIL Esport har nå blitt en gruppe som driver med
esportaktivitet i sitt tredje år.
Gruppen har 22 medlemmer – men det er plass til flere!
Gjennom sommer og høst har Ungdommen jobbet med å
pusse opp de gamle garderobene til A-laget i fotball. Nå er
det nye A-lag som bor i de tradisjonsrike lokalene og ungdommen stortrives.

opp i nytt rom. Innsatsen har vært upåklagelig og mange
har fått sitt første møte med en malerkost. Andre fikk vise
at de tidligere har vært med på lignende oppgaver og kunne
instruere de andre i de ulike arbeidsoppgavene som inngår i
oppussing.
KIL esport har denne høsten blitt med i den «lokale» ungdomsturneringen i spillet OverWatch, administrert av Lier
IL. Har møter KIL esportutøverne lag fra andre idrettslag
som er på samme nivå. Vi har spilt mot både Drammens
Ballklubb og Lier IL i denne serien.
Under pandemien har KIL Esport opprettholdt aktiviteten,
spilt kamper og trent hjemmefra. Når det ble greit å være
noen sammen begynte vi å pusse opp rommet som i dag
står ferdig. Til oppussing av rommet har vi fått god hjelp av
Sparebankstiftelsen DNB og Einar Juels Legat med pengegaver, og hjelp fra Hast, Viken Strøm, Viken Fiber, BengtEgil Øhn og KIL Senior. Dette setter vi stor pris på!

Klart til spill. Her fra OverWatch kamp mot Drammens Ballklubb.

KIL Esport har på kort tid blitt en viktig gruppe i ungdomssatsingen til Konnerud Idrettslag. Målet med gruppen
er å skape et miljø som lever opp til gruppens verdier; glede,
mestring og tilhørighet. Ungdommene som er med i gruppen deltar flittig på dugnader og stiller frivillig som teknisk
team på ungdomsklubben på Ungdomskolen.

Guttene og jentene som har vært med har lagt ned en stor
innsats, mange har lært seg å male, noen fikk vise sine ferdigheter også med praktiske redskaper. Sammen har gruppen laget et fantastisk lokale for ungdom og videre bygging
av Esport som en viktig sport og arena i Konnerud IL.
Vi ønsker flere jenter i gruppa!
Sitter du med en esportutøver i magen eller liker gaming og
har lyst til å prøve? Ta kontakt med Brage@konnerud.no

Gjennom sommer og høst har de lagt ned utallige timer i
dugnadsarbeid med å rive, pusse, bære, male og koble seg
Kristoffer lager
Logoer til veggen
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Kunst til å vise Jente- og Guttedo.
Spill inspirert fra Supermario.
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Riving var ganske moro

Gangen med kunst

Esportkonferanse – digitalt selvfølgelig!
Mandag 19. oktober var det klart for direktesending fra det ærverdige klubbhuset på sletta.
Leder for viken idrettskrets var på plass som
programleder i paneldebatten. Temaet: Esport i
idrettslag.
Flere idrettslag i Drammen har en esportgruppe, de eldste
og største er gruppene i Drammens Ballklubb, Lier IL og
Konnerud IL. Svelvik IL, Bakke IL og Åssiden IL er i gang
eller i oppstart med sine grupper. Mange idrettslag i Norge
er interessert i å høre mer om hvordan dette gjennomføres,
derfor ble det denne mandagen arrangert en digital paneldebatt med innslag fra ulike idrettslag, Norges Idrettsforbund
og Viken Idrettskrets. Sparebankstiftelsen DNB overvar
også seansen.

Engasjerte rundt inkludering

Klubbene som var tilstede viste et brennende engasjement
for barn og ungdom med interesse for data spill. Noen
klubber snakket om hvordan de implementerer fysisk aktivi-

Live sending fraEsportkampen mellom KILeSport og Hei Idrettslag under konferansen.

Det går fort når man gjør det sammen!

tet i treningshverdagen, andre har mer fokus på det å skape
en sosial arena og sosial tilhørighet til klubb og nærmiljø.
Alle var meget engasjerte rundt hvordan dataspill kunne
skape inkludering i idretten.
Produksjonen sendte direkte fra vårt eget Esportrom
som ungdommene har vært med å pusse opp. Her satt
OverWatch-laget vårt og spilte kamp mot et annet
Idrettslag. Kampen duvet frem og tilbake, men KIL Esport
endte opp med seieren etter tydelig ledelse og god kommunikasjon i laget etter at flere måtte ta seg sammen etter en
omgangsseier til Hei IL.
Seansen ligger fortsatt ute på facebooksiden til Viken
Idrettskrets og har i skrivende stund blitt sett nesten 3000
ganger. Dette viser at det er stor interesse i den ganske land
for Esport og Esport i idretten. Flere idrettslag over hele
Norge er i gang med eller lurer på å starte med esportlag i
idrettslaget.

Klubbhuset som konferanselokale og studio

Ferdig esportrom i kjelleren på Klubbhuset

Sammen om noe!
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Hjertestarter!

Ting man ikke trenger – før man trenger dem
Tekst: Brage Engeset Rødal

Livbøyer, småbåter på cruiseskip, redningsvest på Vi håper den aldri blir brukt.
fly og hjertestarter.
Men hvis den må brukes skal den
De har noe til felles.
De skal aldri brukes – forhåpentligvis.
• Brukes på barn over 8 år eller 25 kg.
Men hvis man trenger dem. Da må de være der. Da
• Ring 113.
• Rop om hjelp.
må de fungere. Da redder de liv.
Vi er veldig takknemlige i Konnerud Idrettslag for at vi har
fått en hjertestarter i sekk av Ida Eides Minnefond.
Ida Eide som topptrent utøver selv døde av hjertestans
under et mosjonsløp. Der var det ikke hjertestarter. Nå har
vi en på skistadion om ulykken skulle være ute.
Sekken henger i vinduet på skibrakkene på siden av hallen
og er mobil slik at bla. skigruppa kan ta den med om det er
en samling på høyfjellet med lang vei til starter.
Det finnes også hjertestarter i gangen på Konnerudhallen,
denne er tilgjengelig når hallen er åpen.
Det fine med hjertestarteren ute er at om ulykka er ute vil
man kunne få tak i hjertestarteren likevel.

Sekken står i vinduet på
skibrakkene bak hallen.

40

Sammen om noe!

Både representanter for Skigruppa, IFO og
Administrasjon var på kurs om bruk og HLR.
Konnerud vant over de andre klubbene i
«Hjertekompressjons Mesterskapet».

• Start maskinen så forteller den deg hva du skal gjøre
fra første kompresjon til støt.

På Youtubekanalen til Konnerud IL ligger en video som
forklarer hvor starteren er og hvordan den brukes.
Det finnes også video rett på Ida Eides Minnefond som
viser hvordan starteren brukes.

Er du usikker og har lyst på kurs?

Ta kontakt med Administrasjon så ser vi om vi kan sette
opp et kurs ved stor interesse.

Gjengen er glade for en mobil hjertestarter

Hvorfor gidder du,
egentlig?
Tekst: Kristian Vikholm Greenway

«Hvorfor gidder du, egentlig?»

Et enkelt spørsmål stilt over et lunsjbord i en middels norsk
bedrift.
«Hvorfor gidder du egentlig, kjøre timevis rundt i hele fylket,
tape kamper, kjefte på dommere som gjør sitt beste, bli taklet til
ingen ledd er funksjonelle, bare for å ta på vann og svamp for
så å kjøre hjem igjen? Blir du ikke lei?»
Ja, hvorfor gidder jeg egentlig? Det er vel et spørsmål som er like
enkelt som det er vanskelig å svare på.
Fotballskole. Det første møtet. Lek med ball. Bekjentskap på
tvers av skoler. Norgedrakt. Uniteddrakt. Ronaldo er kjempekul.
Messi er god han også. Neymar skal til å skyte. Scoring på Camp
Nou. Jubelbrus. Tre foreldre klapper taktfast. Neymar er lovet
en cola hvis han scorer enda et. Time på time med idrettsglede.
Iskrem og triksing. Hot dog og skudd. Egen ball for første gang.
Navn skrevet med tusj.
Første turnering. A-klassen har det beste laget. Nei, det stemmer ikke mener C. Møljeball. Taktikk forblir streker på en
tavle. Knyttede never i luften. Gledesskrik. Skli på knærne.
Som Ole Gunnar. Sett det på TV. Jeg må score enda ett!
Konkurranseinstinkt fyres for første gang. Fyrstikken til det indre
bålet tennes. Karakter formes.
Klump i magen. Kald i kroppen. Svette håndflater. For motstander? For å gjøre feil? Mest for om hun pene i A-klassen kommer
for å se. Kanskje i dag? Identitet dyrkes. Tilhørighet skapes. Du
er han kjappe kanten? Du er han svære stopperen? Han kjekke
midtbanespilleren. Hun i A-klassen så mest på han.
Hjemmekamp. Kvalifisering. Interkrets. 5 minutter igjen.
Kaptein maner til innspurt. This is Sparta. Melkesyre ut i lilletåen. Det forløsende fløytesignalet. Seier. Eufori. Første store
mestringsopplevelse. For en sjuk scoring du hadde! Den assisten
på andremålet! Den taklingen på slutten der! Gleder er større når
de deles. Garderoben jubler. Relasjoner knyttes. Denne kvelden
glemmer vi aldri.
Dana Cup. Knallharde madrasser. Hardere gulv. Slitte klasserom. Scorer mål. Score det svenske J19 laget på rom 322. Coach
scorer på tålmodighet. Vinne kamper eller vinne venner. Ja takk,
begge deler. Alle sover på båten hjem.

Her startet det, rundt tusenårsskiftet. En gutt midt i bildet, med for høy shorts og lange
armer, vet ikke hva livet bringer.

Studentliv. Studentidrett. Sjelløst. Moderklubben mangler.
Tilhørighet borte. Identitet svekket. En gang den svære
stopperen. Den raske spissen. Den slepne midtbanespilleren. Jeg savner lukten av varmt kunstgress.
Hjemme igjen. High fives og velkomst. Kultur sitter i veggene. Falmet lysrør. Lukten den samme. Svette og testosteron. Sjel sitter i veggene. Ring riksantikvar. Bygget må
fredes.
Krangel med samboer. Kjeft av sjefen. Parkeringsbot.
Garderoben bryr seg ikke. Garderoben er et fristed.
Laget er et fristed. Du står opp for dem. De står opp for
deg. 22 kompiser i samme rom. Sleivspark. Anekdoter.
Røverhistorier. Ølmage og tredagers. Garderoben visker ut
alt annet.
Bortekamp. Halvannen time kjøring. Kjøttlag. Nok en
potetåker. Leggskinn jobber overtid. Regn i nakken. Buff og
hansker. Oktober viser ingen nåde. Åtte baklengs. Trøkk i
kneet. Svamp og vann gjør sitt. Halvannen time hjem igjen.
Doggete ruter. Indre dialog om livsvalg.
Så hvorfor gidder jeg egentlig, kjøre timevis rundt i hele fylket, tape kamper, kjefte på dommere som gjør sitt beste, bli
taklet til ingen ledd er funksjonelle, bare for å ta på vann og
svamp for så å kjøre hjem igjen?

For hvorfor gidder vi egentlig?
- De som vet, de vet.
Kristian Greenway
Spillende Coach
Konnerud C-lag

Sammen om noe!
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KIL på reise – til Nord!
Tekst: Brage Engeset Rødal

Konnerud IL har mange prosjekter, og de mange
prosjektene vi har blir lagt merke til utenfor
Konneruds grenser. Under Coronatiden har vi hatt
digitale reiser til både Fredrikstad og Sarpsborg.
Vår siste reise gikk til Bodø, da i person, for å fortelle om
de mange prosjektene vi driver med. En vordende seriemester i fotball satt lutter øre og hørte etter da presentasjoner
for lokaleklubber og toppklubb ble gjort.
I Bodø snakket Brage og Simen om skoleprosjektet «Av
Ungdom for Ungdom» for politikere og skoleledelse i byen.
Rektor Cathrine Wessmann var digitalt tilstede gjennom en
Cathrine Wessmann forteller om
prosjektet til Idrett og Politikere i Bodø.

forhåndsinnspilt video. Idrettskrets og Idrettsrådet i Bodø
var svært fornøyd med sekvensen.
Senere ble idretten og klubber som Bodø Glimt, Junkeren,
BHK, Innstranden og Tverlandet presentert det samme
foredraget før KIL dagen etter presenterte om prosjekter
og grupper som Para-allidrett og Esport. I etterkant har bla
Tromsø IL tatt kontakt for å høre mer, de starter eget prosjekt med skoleelever inspirert av Konnerudmodellen!
Kult er det å kunne bidra til positiv aktivitet og utvikling
av tilbud for barn og unge også andre steder i Norge. Vi
tok med oss hjem interessante foredrag fra Ørjan Berg i
Bodø Glimt, Tom Høgli Fra Tromsø IL, Marco Elsafadi fra
Guttas Campus og Geir Kåre Resaland (doktorgrad i fysisk
aktiv læring) som kan krydre våre fremtidige prosjekter i
Konnerud IL.

Vi takker for en fin tur!

«En times pause til neste, då går vi tur», sa Simen.
«Da går vi på den toppen vi ser der», sa Brage.

Simen er engasjert når han snakker om prosjektet og barna og
ungsommene som vi er så glade i.

Kort informasjon om medlemskap
Hvis du skal drive med noe aktivitet ut i gruppene må du også være medlem i idrettslaget.
Det går ikke å kun være med i fotballgruppa.
Medlemskapet er inngangsdøren for å få være
med i aktivitet i de forskjellige gruppene. Alle
utøvere, Trenere og personer som har verv i
Konnerud IL skal være medlem i hovedlaget.
Barn til og med fylte 12 år er også dekket av
forsikring via Norges idrettsforbund når de er
medlem i hovedlaget. Derfor er det viktig for
oss at alle som skal være med på allidrett,
barnedans eller andre aktiviteter også er medlem i hovedlaget så de er dekket om uhell
skulle skje.
Barn/ungdom/voksne fra 13 år og oppover er
det forskjellige regler på forsikring hos alle
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særforbund. De fleste er dekket under forskjellige type lisenser, men man bør sette seg
inn i disse forsikringene hos ditt særforbund.
For å få en slik lisens må man være medlem i
et idrettslag.
Selv som kun medlem i hovedlaget bidrar
du til Konnerud IL, som har en viktig plass i
aktivt lokalsamfunn på Konnerud. Tilbud som
Aktiv Senior, E-sport, Klubben, Barnedans,
Paraidrett og flere småprosjekter er noe av det
vi driver med i hverdagen i hovedlaget.
Medlemskap i Konnerud Idrettslag koster:
• Familiemedlemskap: 600kr
• Voksne over 18 år: 370kr
• Barn under 18 år: 290kr
• Pensjonister: 290kr

I hver gruppe er det aktivitetskontingent i
tillegg. Medlemskapet gjelder i kalenderåret
det betales.
Problemer med betaling? Se om du kan søke
SOLIDARITETSFONDET vårt om støtte til barnets aktivitet. Dette behandles i Konnerud
Administrasjon med streng taushetsplikt.
Se mer info på Konnerud.no/kontakt-oss/
solidaritetsfondet

Året som ble helt annerledes!
Tekst: Karianne Hajum, daglig leder KIL

Lite visste vi hva som ventet oss da hele Norge ble
stengt ned 12. mars på grunn av Coronaviruset
– det har vært en utfordrende tid for oss alle.
Året 2020 startet med et flott NM arrangement, vinteraktivitetene var godt i gang, og vi rakk akkurat å arrangere
World Cup, før påleggene fra myndigheter om nedstengingen kom. Vi diskuterte om det virkelig var nødvendig å
avlyse den planlagte KIL festen i slutten av mars, men som
alle vet, det var en riktig beslutning, og en digital «KIL fest»
ble til.
Det har vært stille, litt ensomt og til tider kjedelig i
Konnerudhallen, men også lærerikt og nyskapende. Vi har
hatt vår egen lille kohort på kontoret, noen har til tider hatt
hjemmekontor, og det har vært rart at det ikke har kommet
noen på kaffebesøk i lunsjen. Dørene har vært låst, og kontakt har vært unngått, nye rutiner har vært innført, og det
har luktet og blitt brukt mye antibac i hallen, på klubbhuset
og Idrettshuset de siste månedene.
Det har vært flott å se hvordan gruppene våre har tilpasset
seg smittevernsituasjonen etter gjenåpning av alle idrettsan-

leggene, selv med svært strenge
restriksjoner. Pålegg fra helsemyndigheter og NIF har
vært fulgt godt opp, og
etterhvert har det blir
stor og god aktivitet
igjen, selv med noen
mangler i forhold til
normal situasjon.
Den store vinneren dette
spesielle året har vært TurOrientering, som tidlig ble
erklært som en smittetrygg
aktivitet, og folk har strømmet til
rundt på anleggene, men også ut i skogen, som aldri før. Bra jobba og morsomt å se.
Vi som klubb skal være stolte av hva vi har fått til gjennom
dette svært spesielle året – vi har vist endringsvilje og kreativitet som det står stor respekt av.
Nå er det tid for å se fremover, vi håper inderlig ting bedrer
seg så vi kan gi full gass inn i 2021, med masse glade barn,
ungdom, trenere og foreldre på alle våre idrettsanlegg. Takk
til dere alle som får tilbudene til barn og ungdom til å fungere under utfordrende forhold.

Åpen- og Aktiv hall
Åpen Hall er tilbudet vårt for Ungdommer som går på Ungdomsskolen på lørdagskvelden kl 1900-2230.
Aktiv Hall er tilbudet vårt på lørdagskvelden for 5.-7. trinn på barneskolen. Dette fra 1830-2200.
Under Corona har vi gjennomført noen Åpen og Aktiv hall, med forhåndspåmelding. Dette
for å ha kontroll på hvem som kommer. Vi har også da måttet sette et tak på 60 barn/
ungdommer for at det skal gå opp med tre grupper a 20 som rullerer på hvilke områder
de er i hallen. Dette på tross av at vi i 2019/2020 sesongen snittet på 130 barn på aktiv
hall og over 60 ungdommer på Åpen Hall.

Åpen- og Aktiv hall:
05.12.2020

Åpen Hall

12.12.2020

Aktiv Hall 5.-7. trinn

16.01.2021

Åpen Hall

23.01.2021

Aktiv Hall 5.-7. trinn

Dette tror tydeligvis Drammen Idrettsråd også som 26.10 tildelte oss penger til åpen hall
slik at det kan fortsette å være et gratistilbud.

13.02.2021

Åpen Hall

20.02.2021

Aktiv Hall 5.-7. trinn

Fremover vil vi gjennomføre de åpen hall som er satt opp, så langt det lar seg gjøre med
verdenssituasjonen. Vi setter opp hoppematte, fifa, ballspill og mer moro for å gjøre
lørdagskveldene kule for Ungdommer på Konnerud!

13.03.2021

Åpen Hall

20.03.2021

Aktiv Hall 5.-7. trinn

Vi tror at noe tilbud er bedre enn ingen tilbud.

😊
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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

