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Et merkelig år i Coronaens grep er lagt
bak oss!
Forhåpentlig vil de strenge restriksjonene
og vaksinene som kommer nå åpne opp
samfunnet, og spesielt idretten. Jeg har
stor respekt for hvordan alle våre aktive
har respektert stadig nye regler og
bestemmelser. Nå ser vi alle fram til "full
rulle" i alle våre aktive grupper!
Idrettslagets Årsmøte skal i henhold til loven
avholdes innen utgangen av mars, men i et
pandemiår er det blitt gitt åpning for å utsette
dette til medio juni. Vårt Årsmøte avholdes
15. juni og blir historisk. For første gang på 94
år utnevner vi et æresmedlem "post mortem".
Det vil si at vi utnevner et person til æresmedlem etter sin død. Når Asbjørn Gulbransen blir
utnevnt til æresmedlem spør sikkert mange,
"hvorfor ikke før?" Asbjørn er en av mange
som ikke er å finne i protokoller og beretninger, det han gjorde var i det stille. Han var
en fotballens og bandyens mann. Alle timene
han brukte på å klargjøre baner er utallige.
Hvor mange dager og netter som er brukt på å
vanne opp Sannane, bueskytterbanen, Sletta og
Kjeldaas Arena til bandybane, er det ingen som
vet, og det er nesten godt! Asbjørn får sin fortjente heder og ære alt for sent. Vi må ikke gå i

den fella igjen! Det finnes i våre rekker mange
usynlige helter som tilrettelegger for at de
mange skal komme til "dekket bord". Det er
farlig å nevne noen, men tenk på at skøyteisen
er klar på søndagsmorgen gjennom hele sesongen. Tenk på at det er skiløyper ferdigpreparet
lenge før det første snøkorn har falt.
Turorienteringspostene står ute fra tidlig vår til
langt på høsten. Det vedlikeholdes sykkeløyper
og ikke minst hallen er ren og klar til bruk når
ditt lag skal trene eller spille kamp, det siste
har vært stengt det siste året. Det kan nevnes
mye mer, men jeg tror alle forstår hva jeg
mener, vi må tenke på de usynlige hjelperne,
alle Asbjørnene.
All tilretteleggingen resulterer i gode resultater,
og makan til vintersesong har aldri Konnerud
IL hatt! Lagidrettene har vært utestengt slik
at bare enkeltutøvere har kunnet konkurrere. Skiorientering er faktisk en paradegren i
Konnerud IL og med to senior verdensmestre
har o-gruppa grunn til å være stolte, det har
virkelig vi andre også. Jørgen Baklid og Audun
Heimdal hentet hjem hver sin gullmedalje fra
verdensmesterskapet i skiorientering. Dette er
en idrett som er mye større internasjonalt enn
mange aner, prestasjonen er STOR. Det vil
vanke mer gull på disse to, Æresmedlemskap er
i henhold til reglene hos oss en konsekvens av
å bli verdensmester som senior.
Konnerud IL fikk enda en verdensmester, riktignok "bare" i
junior, men Margrethe Bergane
ble suveren juniorverdensmester i langrenn 15 km! Bak
disse tre er det faktisk mange
som skulle vært nevnt, men jeg
velger å si ingen nevnt ingen
glemt.
Jeg pleier vel alltid å skrive litt
om anlegg, så også denne gang.
Fotballgruppa ønsker å oppruste undervarmeanlegget på
Stadion, og det samtidig som
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Drammen kommune skifter kunstgress. Ideen er å borre en
dyp brønn, 1500 meter, og hente jordvarme til erstatning
for gassfyringen i dag. Dette vil bety en dramatisk billigere
fyringskostnad, og en kjempegevinst for miljøet. Men det
koster penger, likevel mener man det er bærekraftig og
smart.

Drammen kommune beklager seg over dårlig økonomi, og
foruten nytt kunstgress dukker det før vinteren en flunkende ny, og enda større enn nåværende, løypemaskin. Det er
de to eneste investeringene i idretten - i hele kommunen!
Nå står det vel bare igjen å ønske alle en god sommer, og
med håp om at vi i tiden som kommer kan snakke om
pandemien som var og alle mulighetene framover.

Geirr Kihle valgte å ikke stille til gjenvalg til årsmøtet
og gir seg derfor som styreleder i Konnerud Idrettslag
etter 14 år i rollen.

Tusen takk for innsatsen Geirr!

Albjerk Bil
albjerk.no

Sammen om noe!
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Junior-VM 2021
Tekst: Margrethe Bergane og Maria Hartz Melling

Maria forteller:

Jeg var så heldig at jeg ble tatt ut til junior VM i langrenn i Vuokatti
fjorårets sesong. I en spesiell sesong med svært få offisielle renn, var dette
en utrolig morsom opplevelse, som jeg fikk med meg mye god erfaring fra.
Mesterskapet åpnet med en klassisk sprint der jeg ble nummer 5 i prologen,
og nummer 6 i finalen. Å gå i sprintfelt med mange utøvere som holder så
høyt nivå, er en veldig fin erfaring for kommende skirenn, og man merker at
marginene er veldig små. Det viktigste jeg tok med meg fra denne sprinten er
viktigheten av plassering og taktikk i felt hvor det er mange gode og liten plass.

Maria Hartz Melling

Mesterskapets neste distanse var 5 km skate, noe som ble en middels opplevelse for min del i tøffe løyper og kalde forhold. Men det var stort å se min gode lagvenninne Margrethe ta steget opp på pallen. På stafetten fikk vi med oss en
bronsemedalje etter gode etapper av alle løperne. På mesterskapets siste dag, 15 km klassisk, stilte jeg som heiagjeng for
Margrethe som gikk inn til gull, som var en veldig morsom opplevelse som viser at det er fullt mulig å bli god på ski i
Konnerud IL!

Det norske laget på pallen med to konnerudjenter: Margrethe Bergane og
Maria H. Melling.

Margrethe forteller:

Junior-VM i Vuokatti
startet for min del med 5
kilometer skøyting. Den
øvelsen ble utsatt en dag
på grunn av kulde, så jeg
rakk å kjenne litt ekstra på
nervene. Men jeg fikk til
et godt renn, og tok tredjeplass med knappest mulig
margin.

Margrethe Bergane.
Foto: The Daily Skier

Dagen etter var det stafett,
som er en spennende øvelse.
Hele laget gikk veldig bra,
så det var moro at vi tok
bronsemedalje sammen.

Siste dagen var det 15-kilometer klassisk fellesstart. Jeg
var veldig rolig før start, og gledet meg bare til å gå.
Hadde fått senket skuldrene siden det hadde gått bra de
foregående dagene. Løypa passa meg bra, og formen og
skia var også veldig bra den dagen. Det var en skikkelig
kul opplevelse å gå inn til seier.
Junior-VM var en veldig morsom opplevelse og god
erfaring å ta med seg videre. Det var mye læring i å være
med på mesterskapet, og jeg sitter igjen med mange gode
minner.
4
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Juniorgjengen
Tekst: Thea Hajum Utvik

Konnerud håndball har ca 500 spillere fra 6 år og
oppover og det er lag på de aller fleste årskull både
jenter og gutter. Noen lag er få spillere og noen lag
er ekstra mange. Ett av årskullene som har vært en
stor gruppe både på jente- og guttesiden, fra de
startet med håndball når de var 7 år, er 2004 kullet,
spillerne som nå er i ferd med å avslutte sitt første
år på videregående skole og som i løpet av året det
nå har vært pause, har trådt inn i seniorhåndballen.

Overgangen fra aldersbestemt spill til senior er både spennende, tøff og krevende. Det er store forskjeller i fysikken
og derfor er det viktig med fysisk trening både styrke og
kondisjon. Derfor tar begge lag med seg det positive som
har vært fra året de har måtte trene mest ute, de har trent
styrke og løpt intervaller og er godt fysisk rustet til den
dagen de kan spille håndballkamper igjen.

I håndball kan du spille senior-håndball (delta på lag i
divisjonsspill og seniorlandslag fra dagen man fyller 16 år).
Dette året som har vært skulle begge lag forsøke å kvalifisere
seg til den nasjonale Bring serien for 16- årslag og spille mot
lag fra hele Norge, slik ble det ikke.

Det spillerne vet de kan glede seg til, og trene frem imot,
er sesongstart i september og kvalifisering til nasjonal serie
Lerøy for 18-årslag. I denne serien møter de lag fra hele
Norge og lag som er ett år eldre. Klubben jobber med å få
arrangere kvalifiseringen hjemme i Konnerudhallen og lage
god stemning både på banen og på tribunen.

Juniorgutta
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Alle lag i klubben gleder seg over cuper og turneringer,
2004 gjengen skulle vært både på Norden cup i Gøteborg i
romjulen og Granollers cup i Barcelona i fjor sommer.

Juniorgutter:
Trener- og oppmannsteam:
Geir Oustorp, Tor Arne Landås, Rikke Helene Moe, Knut Johansen og
En gjeng med Konnerudgutter som har holdt sammen siden starten. Knut Johansen.
Flere nye spillere har kommet til klubben i år. Dette som er resultat
av klubbsamarbeid hvor noen klubber ikke har nok spillere til å stille Dette sier trenerne om laget:
eget lag, noen ønsker å prøve seg i høyere divisjonsspill og noen velger Siden vi er et rent 2004 lag så blir nok dette er tøff sesong med tanke
å gi seg.
på at vi er første års junior. Vi har en godt sammensatt gruppe med god
dekning på alle posisjoner og det virker som om alle er godt motivert
Stiller lag i Junior A og Junior C kommende sesong.
og gleder seg til ny sesong. Får vi trent godt nå i juni og august skal vi
være godt forberedt til sesongen.
20 spillere

Juniorjenter:
Dette sier trenerne om laget:
Gøran Sørheim ny Hovedtrener fra 1.juni:
Denne spillergruppa har vært stor i antall i alle år, i tillegg har det Dette virker som en gruppe som er glad i å trene og virkelig synes
kommet noen tilskudd fra andre klubber de siste 3 årene samt spillere håndball er gøy. Per i dag har jeg ikke hatt noen treninger, men jeg
fra 02 og 03 kullet blir en del av laget.
gleder meg ekstremt masse til å komme i gang 1.juni.
Stiller lag i Junior A og Junior B kommende sesong.
Forventningene til sesongen er at spillerne føler de utvikler seg og
lærer noe på hver eneste trening. De skal kommer med et smil til treTrener- og oppmannsteam:
ning og dra hjem med et like stort smil. Resultater er det vanskelig å
Gøran Sørheim, Karianne Hajum, Mathias Lindblom, Hege Henriksen, si noe om, men det aller viktigste er at spillerne har det moro med det
Anders Bakken.
de driver med, det er en viktig faktor til gode resultater.
30 spillere

Juniorjentene

Sammen om noe!
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Best i verden!
Tekst: Styrk Hundseid Kamsvåg

I vinter fikk Konnerud sine to første individuelle
verdensmestere. De to gullene kom i VM i skiorientering i Estland, nærmere bestemt i Kääriku.
For å sette gullene til konnerudgutta i perspektiv har Norge
kun fått to andre individuelle herre-verdensmestere i skiorientering på 45 år. I tillegg hadde Konnerud med ytterlige
to utøvere på herresiden og en juniorjente som konkurrerte
i seniorklassen. Nå skal jeg, så godt det lar seg gjøre, ta dere
med til Estland og den fantastiske turen vi hadde sammen.
Reisen til Estland startet lenge før flyet lettet fra
Gardemoen. Det er vanskelig å si når, men over de siste
årene har Konnerud blitt en stormakt å regne i skiorientering. Først nasjonalt og etter hvert også internasjonalt. Mye
takket være Jørgen Baklid, Audun Heimdal, Aslak Heimdal
og Jenny Baklid som har vært med fra starten, samt Styrk
Hundseid Kamsvåg som byttet til Konnerud IL for 4 år
siden. Men viktigst av alt de utallige ressurspersonene i
Konnerud IL orientering, med Isa Heggedal og Bjørn
Baklid i spissen, som for øvrig var med til Estland som støtteapparat.
Etter å ha bodd og trent på Skeikampen siden nyttår var
bataljonen med Konnerudløpere klare for avreise Estland.
Før avreise måtte vi ta et pitstop i Drammen for å ta en av
de utallige koronatestene som ventet oss. Dersom noen skal
reise Europa rundt i sommer kan jeg garantere dere at koroVM-laget

Audun på pallen

natesten du tar i Drammen er den snilleste du kommer til å
ta, for testene som venter dere i Baltikum kan få en voksen
mann til å gråte, om ikke flere som i vårt tilfelle. Kvinnen i
laget derimot klarte seg fint hele veien, er rart med det.
Etter horder med papirarbeid var vi endelig på plass i
Estland, hvor laget bestående av 12 utøvere og 3 ledere
innlosjerte seg i to hus ved langrenns skiarenaen i Otepää.
Med worldcupløyper rett utenfor stuevinduet ble den siste
oppladningen til mesterskapet knallbra, og vi fikk lekt oss i
de samme bakkene som Thomas Northug en gang regjerte
over. Sosialt samlet vi oss hver kveld for teambuilding og
samtaler rundt forventninger og hva vi kunne møte på
løpene. Et sterkt lag med god stemning gir gode enkeltprestasjoner, og dette jobbet vi med hver kveld.
Den første distansen var sprint. Dette innebærer 12-14
minutter med skiorientering i høy fart og mange korte
strekk som setter store krav til tekniske ferdigheter. Nevnte
sprint var også utgangspunktet for jaktstarten dagen etter,
noe som gjorde at noen gikk med håndbrekket på og høye
skuldre i frykt for å tape dyrebar tid. Audun lot håndbrekket ligge hjemme og gikk seg inn til en fantastisk bronse,
og ga seg selv et godt utgangspunkt til jakstarten. Aslak
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Stafettpinnen går videre som prosjektleder i Av Ungdom for
Ungdom, vi ønsker Liv Birgit Lie-Jorde velkommen!

Jørgen Baklid, Verdensmester

Audun krysser målstreken

Heimdal slo kneet i en utforkjøring og slet med dette resten
av mesterskapet, så det ble ikke den mesterskapsdebuten
Aslak håpet på. Jørgen og Jenny fikk ut gode løp, men
manglet begge det siste lille. Styrk gikk ut med høye skuldre og stresset seg inn til et ok løp. Feiringen av bronsen til
Audun lot vente på seg siden alle så fram til jaktstart dagen
etter.
For første gang var jaktstart på VM programmet. Noen av
oss hadde gode utgangspunkt mens andre hadde mange
rygger å ta igjen. Audun og Jørgen gikk ut med tre russere,
og det var disse fem det skulle stå mellom i dag. Etter at
Jørgen fikk problemer med en binding endte det som det
måtte, VM GULL! Til Audun Heimdal. På det avgjørende
veivalget til and siste post slår han teknisk knockout på tre
russere, og går ensom over mållinjen. Langrennslandslaget
trenger 5 mann for å slå EN russer, vi trengte bare Audun
Heimdal for å slå tre. Bak kampen om teten går Styrk opp
14 plasser til en sjuende plass, og er i en periode samme
med Jørgen som kaprer femteplassen. Dagen etter ventet
hviledag, så Isa sørget for at laget tok seg en aldri så liten
gullfeiring på kvelden.

Den norske medaljefangsten i Orienterings VM

Jenny Baklid i aksjon

tok grep, etter målgang på jaktstart fram til start på mellomdistansen gjorde han ikke annet enn å studere kart, mulige
løyper og steder han hadde tapt til konkurrentene. Dagen
etter gikk det som det måtte, Jørgen tok VM gull på mellomdistanse i klar stil, han var best i verden den dagen. Det
er ikke sikkert Jørgen var best i verden dagen før eller dagen
etter, men jeg vet at det var Jørgen som ville mest akkurat
den dagen. Han så ikke noe annet enn gull etter skuffelsen
på jaktstarten.
Alt i alt var vi utrolige heldige som fikk reise til VM under
en pandemi. Vi var også utrolig heldige som hadde med
oss Isa og Bjørn. Bjørn fikset gullski imens Isa hjalp oss å
senke skuldrene og trives sammen som et lag. For meg er de
sosiale rammene rundt like viktig som skiene for prestasjon,
så de var begge uvurderlige. For å oppsummere ble Audun
VM konge, Jørgen tok gullet han ville ha, Styrk fikk vist seg
fram med en 7. plass og Jenny og Aslak fikk viktig mesterskapserfaring.

På hviledagen var det en tydelig skuffet Jørgen Baklid som
Sammen om noe!
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Det handler om å legge energien
Tekst: Kristian Greenway

Det har vært et år med vaksine. Vaksine. Vaksine mot
sykdom. Vaksine til noen. Vaksine til alle. Vaksinert mot å
score mål.
Jeg skulle gjerne vært vaksinert selv.

Det kom et skip til Bjørgvin, i 1349.
Det kom en pressekonferanse fra Erna, i 2020.
Det har vært et år med tiltak. Nye tiltak. Mer tiltak. Videre
tiltak. Tiltak. Tiltak å finne gleden. Tiltak å finne motivasjonen. Tiltak å skrape bilen. Tiltak å finne ullbokseren.
Tiltak å gjøre et løp til.
Det har vært et år med avstand. Hold avstand. Avstand
til lysten. Avstand til minnene. Avstand til drømmene.
Avstand til neste fløyteblås. Avstand. Avstand mellom der vi
er nå og der vi vil være.
Det har vært et år med tomhet. Tomme tribuner. Tomme
bursdager. Tomme feiringer. Tomme blikk. Tomme fremtidsutsikter. Tomme baner. Tomme blikk. Tomme motivasjonslagre. Tomme målkontoer.
Det har vært et år med ensomhet. Ensomme aktiviteter.
Ensomme mennesker. Ensomme skjebner. Ensomme rom
som venter på et løp.
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Ikke mot noe virus.
Mot folk. Folk, som sier at tiltak ikke kan overkommes med
motivasjon. Folk som sier at avstand ikke kan minskes med
et felles mål. Som sier at tomhet ikke kan fylles med glede.
Som sier at ensomhet ikke kan motvirkes med tilhørighet.
Som sier at det ikke er noe vits, fordi man ikke kan gjøre
som man alltid har gjort.
Datoen er 10.03.21. Klokken er 20:54. Kalenderen sier det
er vår. Forholdene sier noe helt annet. Gradestokken ligger
trygt plassert inne på den blå delen av skalaen. I luften er
det et tett snødriv. Et snødriv av typen som ingen buff kjent
til mann kan holde unna. Som en amerikansk Navy Seal
beveger seg strategisk gjennom fiendens rekker finner hver
enkelt snøkrystall veien til nakken uavhengig av påkledning.
Den typen snødriv der selv ull- og superundertøy kombinert ligger under fem-null til pause. Et driv og et vær der
Amundsen og Scott hadde stoppet sleden og trukket inn i
teltet. Ingen går ut i slike forhold (med mindre de jevnlig
besøker menn i hvite frakker og knasker tralala-piller).

ned i det du kan gjøre noe med
Det er slike forhold som går ned i historiebøkene som ikke
på grunn av, men til tross for.
Det er en øredøvende stillhet denne kvelden. Linerlen skulle
sunget. Bokfinken skulle plystret. Hestehoven skulle kommet galopperende. Som ved et trykk på en fjernkontroll er
de alle dempet. En altoppslukende stillhet.
I ei dyp gryte på en høytliggende bydel er det likevel et
orkester av lyder som skjærer gjennom stillheten. Ekkoet av
beskjeder som blir ropt. Bassdrønnet av 22 bein mot underlag av polyetylen og opphugde bildekk. Skarptrommen av
knæsjfargede syntetiske fibre med skruknotter mot lærkuler.
Den vakre sangen av tung pust ispedd entusiastiske tilrop,
latter og gledeshyl.
Elleve mann.
Ti runder i pasningsøvelse
Ni minutter til neste vannpause
Åtte oransje vester
Sju bueløp i rom
Seks centimeter nysnø
Fem kjegler på rekke
Fire minusgrader
Tre baller i tverrligger
To meters avstand
Ett fellesskap.

Et fellesskap som selv med god avstand, står samlet. Et felleskap som trekker i samme retning. Et fellesskap som møter
opp på grunn av, ikke til tross for. På grunn av et felles mål,
på grunn av kameratskap, på grunn av tilhørighet, på grunn
av glede.
Noen få ting i livet er helt sikkert. Du kommer til å dø
en dag. Og før den dagen kommer må du betale skatt. En
ting som er nesten like sikkert er at så lenge solen står opp
i morgen, så lenge jordkloden begynner en ny runde rundt
seg selv, så vil Konnerud C-lag møte opp på trening. For
seg selv. For hverandre. For opplevelsene. For kameratskapet. For jubelropene. For svettedråpene. For ballene i mål.
For ballene i bekken.
Med avstand. Uten avstand. Med kontakt. Uten kontakt.
Spiller ingen rolle.
For på et plastdekke 256 meter over havet på Drammens
tak er det tiltak. Det er avstand. Likevel er det ingen tomhet. Ingen ensomhet. Ingen vaksine. Ikke nå. Ikke noensinne. Ikke mot det vi er smittet av.
Vi har nemlig alle smittet med et alvorlig tilfelle av idrettsglede.

They may take our kontakttrening,
but they will never take our idrettsglede.

Sammen om noe!
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En ny bauta i Konnerud
Fotballakademi
Tekst: Øystein Julsrud

Konnerud fotballakademi er godt inne i sitt andre
leveår, antall barn som deltar øker i et forrykende
tempo og litt av grunnen til dette er vår flinke
hus-ansvarlige Hilde Øvsttun.
Hun er hele fotballakademiet sin omsorgsperson. Hun tar
imot alle barn og ansatte på en fantastisk måte, lager nydelig mat og holder Idrettshuset skinnende rent hver eneste
uke.
Akademigjengen under felles oppmøte på banen i vinter

Med bakgrunn fra konditorfaget så disker hun opp både
nydelig varmretter og en kake når anledningen passer seg.
Kommer du til Idrettshuset på dagtid når Hilde er på jobb
så står alltid kaffen klar og smilet er alltid på plass.
Selv om Konnerud fotballakademi har et sportslig fokus
så er jobben til Hilde uvurderlig. Ungene og ansatte setter
utrolig pris på Jobben Hilde gjør. Konnerud fotballakademiet er heldige som har Hilde.
Leder for KFA, Øyvind Thorsen, forteller:
«Hilde har kommet inn og løftet tilbudet ved Akademiet
gjennom sitt skyhøye servicenivå. Hun serverer ikke bare
god og hjemmelaget mat, hun tar vare på barn og trenere,
vasker vester, og har gjort en formidabel jobb med å opprettholde godt smittevern rundt Idrettshuset.
Lurer du på noe om Konnerud Fotballakademi (KFA) gå
på nettsiden: https://www.konnerud.no/fotball/ett-ar-medtelenor-xtra-konnerud-fotballakademi/

Hilde tar vare på alle og lager fantastisk mat
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Portrettintervju

Jørgen Anmarkrud
Tekst: Brage Engeset Rødal
Foto: Solland Foto

Jørgen Anmarkrud er Konnerudgutten som tidlig
ønsket å bli så god som mulig i sin sport. Siden
2006 har han syklet for KIL og har rukket å oppleve
mye på sykkelsetet i sitt 21-år-unge liv. Etter NM
gull i Juniorklassen, NM Sølv i Seniorklassen, 10.
plass i EM for junior og 18. plass for junior VM har
nå Jørgen tatt valget om å legge opp sin aktive
sykkelkarriere. Likevel skal nok ikke sykkelen
parkeres permanent i garasjen.
En smilende Jørgen møter meg ved det ærverdige
klubbhuset på sletta.

Det beste minnet fra karrieren

Jørgen kan fortelle at han har hatt en kort, men god karriere hvor han ofte syntes det var ekstra gøy å konkurrere
med de som var eldre enn ham. Da kunne han konkurrere
uten press, og med alt å vinne. Hvis han vant i de klassene
så bygget det ekstra selvtillit. «Jeg får frysninger når jeg
snakker om det», sier Jørgen. Han forteller videre at han
alltid har hatt lyst til å trene og konkurrere med de som var
bedre. Han har alltid hatt et ønske om å pushe seg for å bli
bedre. Dette har ført til at han også har fått muligheter med
det norske landslaget, hvor det har vært mange kule turer.
Det beste minnet er kanskje fra landslagstur til Australia:
«Jeg husker jeg fikk lov til å være med til Australia, jeg ble
sjuk og måtte i isolat. Jeg satt i en egen leilighet i en uke
før rittet og bare prøvde å bli frisk. Så kom rittdagen, også
kjørte jeg ganske bra. Jeg fikk også oppleve landet et par
dager med andre på landslaget. Den gjengen er så liten og
samesveiset – det er så bra gjeng å være del av. Det er disse
minnene som er kule. Selv om jeg gjerne kunne sett mer av
landet. Sånne turer tar jeg med meg. Sånne opplevelser er
unike. Det er ting man ikke kunne gjort alene med tanke
på alt utstyret».

Problemer med ryggen

Jørgen forteller at ryggen ikke alltid har spilt på lag og har
vært noe han har måttet ta hensyn til så lenge han kan
huske. «Det var derfor pappa tok oss med ut på sykkel», sier
han smilende. «Sykkel var den idretten som var snillest mot
ryggen så, det er kanskje ikke så rart at man blir god ung,
14
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når sykle er det eneste man kan gjøre. Det ble mye tid på
sykkelen. Men jeg er veldig glad for at jeg hadde en fysisk
aktivitet som jeg kunne holde på med».

Legger opp

«Den siste tiden har jeg nok trent for mye, da har det blitt
overbelastning, nerver ligger i klem, og da gjør det meste
vondt. Da er det ikke så moro å komme seg ut på sykkelen
heller. Så jeg tenker at hvis jeg ikke tåler det nå, og må øke
treningsmengde for å ta nye steg for å nå toppnivå, så er jeg
usikker på kroppen tåler den belastningen som må til for å
bli best. Da blir det ikke like lett å komme seg ut på økt.
Når det blir så usikkert om kroppen tåler det, er nok det
mye av grunnen til at jeg kaster inn håndkledet nå. Med så
usikker fremtid har jeg ikke lyst til å ta den risikoen. Jeg vil
ha en utdannelse og jeg vil ha et normalt liv, da er det ikke
verdt den risikoen. Selv om det kanskje hadde vært mulig.
Man vet jo aldri om man holder seg skadefri uansett hvem
man er, men jeg føler jeg har dårligere odds i forhold til
mange andre der».

Støttespillerne

Når jeg spør om støttespillere kommer det kjapt: «Min
viktigste støttespiller har vært faren min, helt klart. Det var
han som var med å bygge opp Konnerud Sykkel. Han har
vært treneren min fra jeg var 6 år til den dagen jeg følte
meg bedre enn ham og begynte å si hva han gjorde feil»,
sier Jørgen lattermildt. «Han har vært selvlært, det har jeg
også. Da jeg startet på NTG Lillehammer fikk jeg ny trener
som jeg har hatt god kontakt med og som har hjulpet meg
mye. Det ble en stor overgang fra papptrener til en utdannet trener. De er to trenere med veldig ulik filosofi».
«Jeg har alltid sett opp til broren min. En dag syklet jeg i fra
ham da, det var jo stort, men han har vært en viktig støttespiller og turkompis. Vi hadde felles sponsorer så vi hadde
noe vi kalte ‘Team Anmarkrud’ selv om vi ikke hadde noe
lag. Vi var de eneste på Konnerud som satset. Vi viste frem
Konnerud i Norgescupen, det var gøy. Det har vært fint å
være del av Konnerud i hele karrieren».

Forberedelse er viktig

Alle idrettskarrierer har opp og nedturer – hva har du gjort
for å takle nedturer?
«Bra spørsmål. Jeg har tenkt at hvis jeg forbereder meg så
bra jeg kan så spiller det ingen rolle hva resultatet av konkurransen blir. Da har man gjort det man kan. Da kan man
gjennomføre rittet på best mulig måte etter det du har planlagt. Da jeg klarte det så taklet jeg også nederlag ganske bra.
Selvfølgelig er det kjedelig når man har uhell, og det er gøy

når det går bra, men hvis man
har forberedt seg på det beste
man kan og man gjør sitt beste,
så er det lettere å takle det som
skjer. De gangene jeg ikke hadde
forberedt meg så bra, som å for
eksempel ikke lade computeren,
at jeg stod på start og fikk «low
battery», da fikk jeg uro i kroppen, og taklet ikke nederlag bra».
Hva har du gjort de gangene det
ha gått bra?
«I de rittene som har gått best
har jeg sett for meg situasjoner
på forhånd. Nesten som sjakk.
Du må planlegge hvordan du
skal løse forskjellige situasjoner.
Når jeg ser for meg situasjoner
så er det lettere å løse de når de
oppstår, uansett hvilken form du
er i. Uansett hvilket nivå konkurrentene er så er du nødt til å
prøve å følge den planen du har
lagt. For eksempel at man må
passe på å være topp tre inn på
et stiparti. Så gjør du det du kan
for å være topp tre. Det er greit
å være topp fem, men da har
du i hvert fall prøvd å bli topp
tre. Du må ha masse planer, så
du vet hva du skal gjøre i alle
situasjoner. Så slipper du å bruke
energi på det. Jeg er sikker på at
jeg har hodet til å gjøre det bra,
nå var det mer kroppen som sa
stopp».

Målbevisst og leken

Hvis du skal trekke frem noen
viktige ting som har gjort at du
ble god på sykkel, hva ville du trukket frem?
«Jeg er målbevisst da. Siden jeg var 8-10 har jeg tenkt et
jeg skal bli best i verden. Jeg har hele tiden prøvd å matche
meg opp mot de som er bedre. Jeg har vært strukturert og
sta. Hvis jeg ikke klarte noe så har jeg holdt på til jeg har
klart det, og trent på det videre til jeg ble god på det. Etter
jeg begynte å konkurrere i utlandet og sånn så fikk jeg mer
fokus på det fysiske for det var der jeg hadde mest å gå på
til toppen. Teknisk og mentalt var jeg ganske god sammenlignet med de andre».

Jørgen Anmarkrud i full fart.

Har du noen råd til unge håpefulle som ønsker å bli gode i
sin idrett?
«Først og fremst vil jeg si at man må ha det gøy med idretten. Man må høre på seg selv som første prioritet. Om du
vil holde på med både fotball og sykkel, eller ski, så gjør
man jo det. Man må leke mye, som ung. Det er viktig. Jeg
var kanskje for seriøs i ung alder, det var gøy da, men da
skadene kom så innså jeg at jeg hadde litt mye fokus på
bare én ting og ikke opplevde andre ting som var viktig i
ungdomstiden. Det var ikke så mye annet å gå til. Så ha det
gøy, hør på seg selv, og lek mye – det er viktig».

Sammen om noe!
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Grasrota
– hva er det egentlig?
Hvor mye av det jeg spiller for går til KIL?
Tekst: Brage Engeset Rødal

Grasrota er definert som «dama eller mannen i
gata». Folket. Oss. Alle sammen.
Så når Norsk Tipping har en ordning som heter
«grasrotandelen» hva er egentlig det?
Hvor mye går tilbake og hvorfor burde man
egentlig registrere en grasrot-mottaker?
Overskuddet

Overskuddet til Norsk Tipping går tilbake til idretten og
veldedige formål. Men disse er mange. Grasrotandelen sikrer at en del av dette overskuddet lander akkurat der det
burde. Lokalt hos den mottakeren du har valgt. Alle frivillige organisasjoner kan registreres som grasrotmottakere.
For deg som spiller har det ingen annen konsekvens enn
at de pengene du spiller for som går til frivillighet, de har
du bestemt hvor lander. Slik at du ikke støtter Karasjok
Idrettslag, men Konnerud Idrettslag.

Alle monner drar

I et Idrettslag som Konnerud IL er vi avhengige av grasrotstøtte. Det er dette som gjør at vi har mulighet til å utvikle
anleggene, ha en administrasjon som tar bort arbeid fra de
frivillige, og kan ha folkeprosjekter som esport, aktiviteter
for barnehage og skole på dagtid, eldretrim og ungdomstiltak. Ved å sette grasrotandelen lokalt kommer det lokalsamfunnet og landsbyen til gode.
Grasrotgivere gjør at KIL kan ha et bredt aktivitetstilbud

16

Sammen om noe!

La oss si at du leverer lottospill for 100 kroner. Da vil 7%,
7 kroner, gå til KIL. Dette vil ikke si at du har mindre sjanse for å vinne, eller at penger tas fra din premie. Inntekten
til Norsk Tipping på ditt spill vil gå tilbake til idrettslaget
uansett om du vinner eller taper.

Grasrotgiver koster ingenting

For deg som spiller koster det ingenting å registrere grasrotgiver. Du er bare med å bestemme hvor overskuddet skal
lande. Alle frivillige organisasjoner kan registreres som grasrotgivere, vi synes selvfølgelig da at det beste er at du velger
en mottaker som skaper aktivitet for barn og unge, ikke en
supporterklubb for en et engelsk fotballag, selv om det også
kan være en fin sak.

Hvordan bli grasrotgiver?
(Se også annonse motstående side)

Du kan registrere grasrotmottaker hos kommisjonær. Bare
si hvem du ønsker skal være grasrotmottaker så fikser kommisjonæren det. Du kan også gjøre det selv på norsk tipping
sine hjemmesider. Om du ønsker å bytte til Konnerud IL,
men ikke får det til kan vi også være behjelpelige på kontoret på konnerudhallen eller om du tar kontakt med oss.

Takk til deg som er grasrotgiver!

Konnerud IL har over tusen grasrotgivere som bidrar
enormt til aktiviteten på Konnerud og gjennom Konnerud
IL. Vi takker dere for den støtten, som kanskje ikke merkes
så godt av dere, men som vi merker utrolig godt. Takk!

Jack på ski. Foto: Maria Bostrøm

Skidag med skolen. Foto Ingvild Waage
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Vinteren er over og isen har
forsvunnet i Kulpebekken
Tekst: Jan Rune Idal

Bandysesongen 20/21 vil for historien være
sesongen med færrest kamper og flest treninger.
Vinteren gjennom har vært preget av tilpasninger,
restriksjoner og begrensinger med Korona.
Seniorbandy har denne sesongen blitt avlyst for Konnerud
bandy, siden kun eliten har fått spille og trene. Alle kamper/cuper for barn og unge har blitt avlyst frem til de siste
ukene av sesongen da det ble åpnet for kamper innenfor
kommunegrensen. I tillegg har sosiale sammenkomster,
arrangementer, reiser, treningsleirer og bandyskoler blitt
avlyst hjemme og all innreise til bandylandet i øst har vært
forhindret.
Det har vært mange forsakelser som kiosk og garderober og
det har vært kaldt og vått, men forståelsen og respekten for
sykdom og regler har vært eksemplarisk blant våre bandyfolket. Vi er takknemlige for at de aller viktigste elementene
med åpen is og aktivitet for våre barn og unge har vært tilstede hele sesongen. Vi er også veldig stolte av at gjennomBandygruppa med kul avslutning på besøket til Allidrett første klasse
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Boller og saft til Allidrettsbarna på bandyskole

Røyk og lyseffekter

Takk til allidretten for en fin vinter med gode treninger

Det ble litt mye røyk og til tider, men alle fant veien frem

føringen av sesongen har vært på en trygg og god måte med
stort fokus på smittevern og regler.
Oppsummert betyr det at bandysesongen har blitt veldig
avkortet og langt unna våre drømmer og planer. Allikevel
har bandysesongen blitt gjennomført med hodet hevet, med
disiplinerte og motiverte spillere og med et støtteapparat
som har fått det aller beste ut av sesongen.
Det er svært gledelig at vi tross alt dette, opplever en tilvekst
i antall barn og unge til bandygruppa. Vi har faktisk aldri
vært flere aktive i Konnerud bandy enn denne vinteren.
Morsomt har det også vært å se hvor viktig vår kunstisbane
har vært i denne spesielle tiden og hvor mye glede og aktivi-

tet den skaper blant svært mange besøkende fra hele
regionen. Heldigvis fikk vi gjennomført en veldig og god
allidrett med besøk av hele 60 førsteklassinger som en
erstatning for bandyskolen.
Konnerud bandy kommer sterkere tilbake neste sesong
forhåpentligvis helt uten Korona.

Flest mulig med lengst mulig!.
Takk for denne gang og ønsker dere alle en riktig god
sommer og så ses vi igjen på isen neste vinter!

Barna klare til medaljeseremoni

Sammen om noe!
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Tekst og bilde: Trond Cato Martinsen

2021-utgaven av Konnerud IL sin turOrientering
er den 53. i rekka. Samtlige 75 poster står ute i
skogen, og er tilgjengelig 24/7 t.o.m. skolens
høstferie i oktober.
Vi tilbyr i år:

1. TurOrienteringskonvolutten. Samtlige 75 poster, fordelt
på 5 kart/turer. Pris kr 300.
2. Nærtrimposen. De 35 enkleste/mest sentrale turmålene,
fordelt på 2 kart/turer. Pris kr 150.

Kjøp av deltagerkonvolutt kan gjøres på 3 måter:

1. Kjøp og nedlasting via vår nettside, https://turorientering.no/konnerud/turpakker/2021/
2. Bestilling via vår nettside for levering hjem pr post,
https://turorientering.no/konnerud (høyre marg på hovedside).
3. Kjøp hos HaSt maling & interiør AS samt Circle K på
Konnerud, Løplabbet og DNT-butikken på Bragernes pluss
Intersport på Gulskogensenteret..

Et tilbakeblikk fra i vinter:

Orienteringsgruppa har i år tilbud en mosjonsaktivitet i vintersesongen, nemlig vinter-turO.
Postjakt i mosjonsformat vintertid ble lansert for første
gang i 1979, da under navnet «ski-jeger’n». Ski-jeger’n
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holdt det gående i ca 10 år, før de milde vinterne gjorde
sitt til at tilbudet døde ut. De siste års økende interesse for
turorientering generelt gjorde at man i fjor høst fikk ideen
om å relansere et mosjonstilbud på vinterstid, og i løpet av
kort tid var «vinter-turO» et faktum. Opplegget bestod av 3
turer/kart, med til sammen 20 poster.
Siden «moderne» vintre kan inneholde både mye og svært
lite snø, måtte klubbens turO-utvalg gjøre opplegget tilgjengelig på en slik måte at det også kunne brukes i perioder
med manglende skiføre. De 20 postene ble alle plassert på
steder som kunne nåes både til fots og med fatbike, om
dette skulle være nødvendig. Utgangspunktet for de 3 turene var skistadion, Olsrud p-plass og MIF-hytta. Sesongen
startet 17.desember og varte ut mars måned.
Basert på mange hyggelige tilbakemeldinger fra deltagere
kan o-gruppa si seg godt fornøyd med gjennomføringa av
vinter-turO. Gode skiforhold gjorde selvfølgelig sitt til at
ekstra mange fikk seg turer på ski, og dermed valgte skaffe
seg en deltagerkonvolutt. Totalt ble det solgt 82 konvolutter. 108 deltagere registrerte sine koder, og blant disse ble
det trukket ut 5 vinnere av flotte gavepremier; Schandy
og Helgesens bok «Med sjumilsstøvler mellom Drammen,
Eiker og Sande».

Vi savner fysiske møter med kundene våre. For snart 50 år siden begynte Sparebanken Øst å ta
imot kunder i banken på Konnerud. Selv om vi kan løse det meste på nett og telefon, krysser vi
fingrene og gleder oss til vi kan ta imot alle med åpne dører igjen!
Rådgivning har ingen aldersgrense
Mange av mine kunder er unge som
heller vil møte meg enn å ordne alt selv
på nett, sier kunderådgiver Solbjørg
Grythe. Når de skal kjøpe sin første bolig
synes de det er godt å ha en voksen
person å snakke med. Slik føler de seg
tryggere når de skal ta det store skrittet
å kjøpe hus eller leilighet, fortsetter hun.
Ved bytte av bolig er det også mange som ønsker råd og
svar på noen av de mange spørsmålene som dukker opp i
prosessen.

Du kan søke om refinansiering gjennom nettbanken din,
eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg å finne best mulig
løsning.
Bente og Solbjørg er lommekjent i gatene
på Konnerud og har mange års erfaring med
lån, forsikring og sparing sier avdelingsbanksjef Cathrine Grosvold. De vil gjerne høre
fra deg for å finne den beste økonomiske
løsningen i forhold til din livssituasjon.

Scann QR koden og avtal møte med oss

Mads Madsgård, sportslig leder og trener i KIL Ski, kjøpte
seg sitt første hus, etter å ha rådført seg med Solbjørg og
fått lån i Sparebanken Øst. Når han nå er i ferd med å kjøpe
nytt hus sammen med kjæresten Hanne, tok han kontakt
med oss igjen.
Byggeprosjektet på Hallermoen Vest var akkurat det vi
drømte om. Men det er jo dyrt da! Når du skal ta så store
avgjørelser er det trygt å vite at banken jeg har vært kunde
hos siden jeg var liten, kan gi meg gode råd om hvordan vi
skal gjøre det økonomisk. Derfor var det helt naturlig for
meg å ta kontakt, sier Mads.
Skal du pusse opp?
Det mange ikke tenker på er at du kan
refinansiere boliglånet ditt. Da får du
unnagjort oppussingen raskere enn ved
tradisjonell sparing, sier kunderådgiver
Bente Jensen.

#østgirtilbake
Sparebanken Øst gir penger til flere lag og foreninger på
Konnerud. Det er midler fra vårt samfunnsutbytte, som er
en del av bankens overskudd. Pengene gis til aktivitet, utstyr
og prosjekter som skal skape gode og trygge møteplasser for
barn og unge. Et slikt prosjekt er Idrettshuset som store deler
av idrettslagets unge har glede av. Et samarbeidsprosjekt vi
er veldig imponert av, og som viste at dugnadsånden fortsatt
lever. Konnerud Idrettslag mottar årlig støtte fra banken, i tillegg til at også andre foreninger på Konnerud har fått penger
fra Spire-fondet. Les mer om Spire på oest.no/gaver.

oest.no
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Intervju Jonatan Jensen og Mads Thon Bråthen

Bohemene
Tekst: Brage Engeset Rødal

Bohemer i fotballen er gjerne forstått som de med
litt uformell stil, med kjappe replikker, som gjerne
ikke følger normer og regler som alle andre. De
som finner sin egen vei og går den.
Bohemene er laget i Konnerud Fotball som organiserer seg
selv, styrer seg selv med fravær av voksne, og finner glede i
kameratskap og søken etter fine mål. De er rett under 20 spillere fra 16-18 år. Gutter som har kjent hverandre siden barndommen. Noen siger til fra nærliggende områder også. Spillere
som helst vil komme på trening bare for å ha det moro, på
egne premisser.
Er dette laget egentlig så i brudd med fotballen ellers, vi måtte
sjekke med spillende trener Jonatan Jenssen og Mats Bråthen
som organiserer laget.

- Hvorfor Bohemene og ikke bare bli med på juniorlag?
Laget handler om at folk synes det blir for seriøst med fotballen. Dette blir mer som å møte gutta på løkka, bare at det er
mer organisert. At vi har en plan, at vi skal spille kamper, men
at man får spille selv om man ikke kommer på alle treninger.
At det å gå på økt skal være lystbetont.
- Hvem kom på ideen om å ha sine egne treninger?
Det har lenge vært snakk om at det skal være et «morolag» for
dem som ikke var del av førstelaget på juniorlaget. Også sendte
Andre Markussen ut en melding i starten av vinteren og sa de
som vil bli med må si ifra så kjører vi treninger. Jeg ble spurt
om å være trener noen uker før vi starta, så det var starten.
- Hva gjør dere på trening?
Vi trener to ganger i uka. Og starter treningene med noe moro
som én-spretten, for å komme i gang og få feeling med ballen.
Så spiller vi masse da, med høy intensitet, for det er det som er
gøy. Det er et lag hvor det skal være gøy å spille fotball, ikke
ta det så seriøst. Så har vi fått med en del fra andre lag også,
som blant annet DBK og Stoppen. De må melde seg inn i
Konnerud da. Men de kan komme og prøve seg frem. Det er
egentlig det, vi skal spille kamper og ha det gøy da.
- Hvorfor fotball?
Fordi alle som er med har spilt fotball fra de var små, alle har
kjent gleden med å være ett lag, og få gode resultater sammen,
happe litt, score mål og ha god stemning. Alle har jo lyst til
å møtes å gjøre noe fett etter skoletid. Ikke bare sitte bak en
skjerm og spille. Men at man får spørsmålet; «vil du være med
på bohemtrening», at det er lystbetont. Det viktig at alle gutta
kjenner hverandre, det er ganske gøy, at vi har bra samhold og
sånn. Også er det godfølelse å spille kamp og sånn, å gå ut på
matta og måtte prestere. At folk vil bli med og vinne selv, om
det ikke er så seriøst da.
- Har Corona påvirket slik at det ble et Bohem-lag?
Det var lenge planlagt at det skulle være et lag som var mer
for gøy. Jeg tror det ble iverksatt fortere på grunn av Corona.
Det ble Coronaøkter og sånn. Da kan man stikke på løkka
og ha det gøy. Være samlet som et lag. Vi har mye skudd og
én-spretten, og mye fotballtennis. Ikke løping og sånn. Mer
teknisk trening. Det beste med treninger i det siste har vært
tempo, at det er bra tempo i spillet. Jeg har blitt stolt. Det er
bra tempo i gruppa til å være et slikt lag, det er mange gode
spillere her. Og om vi får det ut i kamp og kan vise at vi er et
godt lag så er jo det helt konge. Det er kult.
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Bohemene samlet

- Har dere drømt om å bli trenere?
Jonatan: Jeg har tenkt på det, jeg synes det er gøy. Jeg tok
denne muligheten når den kom. Jeg har hatt litt skader og var
egentlig litt lei av fotball. Men jeg synes det er veldig gøy å
være trener, for da for jeg vært her og det er ganske deilig jobb
– å være sammen med gutta og bare kose seg og ha det gøy.
Mads: Det høres jo spennende ut å være trener. Å være han
som har hovedansvaret for laget. Også er det jo sånn at Jonatan
og jeg sitter på kveldene og diskuterer øktene, hva som var bra,
hvordan det har gått. Også har vi funnet ut at vi må ha litt
formasjoner, hvem som skal spille hvor og sånn. Vi har ansvar
for at det skal funke. At alle føler seg som en del av laget. Det
handler om at det er gøy at andre får muligheter om vi legger
opp en bra plattform for dem. Det er det som er spennende,
det er ikke seriøst, men det er viktig å ha en plan, at det ikke
bare blir surr.
- Hvordan er det å ha en trener som er kompis?
Mads: Det er fint det, vi ser at han har «passion» for at vi skal
ha det bra på økt. Man får ikke komme og ødelegge eller bare
spille egofotball. Da sier han ifra, for det er viktig at alle skal
kunne ha glede av samhold og spill. Du legger ikke spesielt
merke til at vi er jevngamle. Han har alltid en plan for økta og
tar imot feedback. Det er positivt.

Jonatan lener seg frem: For meg er det viktig å få de tilbakemeldingene, siden jeg ikke har så mye erfaring med å være trener. Jeg synes det er gøy å trene jevnaldrende da. Det blir ikke
så seriøst, selv om det er jeg som bestemmer. Alle skal få spille,
men vi må ha noen å starte med. Vi spiller jo fotball fordi det
er gøy, men også for å vinne.
- Oppfordrer dere andre klubber til å egenstyrte lag – slik
som deres?
Absolutt, det er jo knall-gøy. Det er flere og flere som spør
om å bli med på trening. Mange fra andre steder. Det kan ha
med at andre klubber ikke har tilbudet. At de burde høre på
de som ikke er så seriøse hva de vil også. Det er lite ressurskrevende. Vi har bare tre fire baller og neon få vester. Vi trenger
bare en bane å få lov å spille på. Vi trener sent når det ikke er
så mange. Vi tar oss ikke til rette. Det er andre lag som er mer
seriøse som fortjener bedre utgangspunkt også. Og det er på
sin plass. Vi trenger ikke trenerteam på tre fire mann. Vi kan
kanskje sammenlignes med et oldboyslag (latter).
Det er vanskelig å planlegge sosiale ting nå da, men hvis det
åpner opp har vi veldig lyst på en utenlandstur som er litt
betalt av botkassa. Få til noe som vi kan huske for resten av
livet. Det hadde vært gøy.

Vaktmesterens

hjørne
Midt i lunsjen, værsse’god.
Lunsj er viktig, ikke bare fordi det er en pause i
arbeidsdagen, eller fordi man ikke får betalt for å jobbe
i lunsjen, men mest fordi det er viktig med energi i
kroppen. Uansett hva man skal utøve, om det er arbeid,
«gjemmekontor» eller idrett, så er det viktig å huske på
at man putter like mye energi i kroppen som man pøser
ut av den.

riktig restitusjon, mat og drikke
igjen.

Alle er ikke like flinke her.

Derfor, hvis du ringer meg i
lunsjen, så skal jeg hjelpe deg.

Jeg synes derfor det er viktig at lunsjen holdes hellig, at
man har tid til å få i seg maten som gjør at man klarer å
yte det man skal resten av dagen – og kanskje spesielt
på treningsøkten. Etter økten kan det være viktig med

«Hvil og vær takknemlig», sa
William Wordsworth. Jeg vil si
hvil og vær takknemlig - så du
kan jobbe ordentlig.

Jeg kommer bare til å svare først:
«Midt i lunsjen, værsse’god».

Sammen om noe!
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Konnerud IL Håndball J2005
Tekst: Trenerteamet

Som for alle andre lag og klubber så har vi lidd lenge
av strenge tiltak i over 1 års tid grunnet Covid-19. Vi
var 21 spillere før pandemien alle fortsetter denne
sesongen! Det er en flott bukett og en fin miks av
jenter med god harmoni som utfyller hverandre godt
både på og utenfor banen.
Gjennom dette tøffe året så har vi drevet med mer utendørs
enn innendørs trening og det har gått i fysisk trening som vi
i trenerteamet har forsøkt å gjøre så allsidig som overhodet
mulig. Innimellom dette har vi fått lagt inn litt diverse lek i
øktene, hatt en ake kveld med påfølgende snøballkrig (som
trenere fikk merke godt) og diverse annet gøy. Trenerteamet og
jentene har vært gjennom alle årstidene i løpet av enkelte økter
og vi har stått i alt fra 10 + grader og komfortabelt vær til nede
imot 16-18 minusgrader og snøstorm på enkelte økter hvor vi
har hatt 3-4 økter ukentlig utendørs gjennom hele perioden
hver eneste uke gjennom hver eneste måned. Trenerteamet
er fulle av beundring, har en enorm og ubeskrivelig respekt
Lagbilde i sanden!
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for måten jentene har vært løsningsorienterte og opptrådt på
i denne spesielle tiden over lang tid, de har tilpasset seg etter
alle forhold og tiltak på best mulig vis. Det har gått lang tid og
tiden har gått sakte gjennom pandemien, men dette er jenter
som er laget av noe helt spesielt, har en helt spesiell harmoni i
laget og som har stått i det når det har vært som verst i form av
tiltakene og virkelig viser at de har langsiktige mål med idretten
de utøver.
Når vi kom til slutten av april så fikk vi endelig gode nyheter i
form av at vi igjen kunne drive med vanlig og organisert håndballtrening innendørs og pandemien ser nå endelig ut til å gå
mot den uendelige slutten vi alle har ventet utålmodige på. Det
har skjedd mye positivt siden den gang og både klubben og trenerteam fikk en henvendelse fra Lier/Sylling J2005 sitt trenerteam med 8 jenter som kom til å stå uten tilbud i egen klubb
etter endt sesong fordi de var for få igjen til å kunne danne et
bærekraftig tilbud videre. De har nå blitt en del av Konnerud
IL Håndball J2005 både trenerteam (Morten Torgersen &
Kåre Olav Torgersen) og de åtte spillerne, i tillegg til tilsig av
noen spillere fra andre klubber. Dermed utgjør gruppa nå fem
ledere og en større gruppe med spillere.

Deilig å trene ute i det fine været!

Vi runder straks 1 måned sammen som lag og det har bare
vært en sann glede å komme sammen på denne måten, danne
nye bekjentskaper og få nye lagvenninner på laget. Vi har allerede gjennomført et spillermøte hvor både trenerteam og spillere har vært med på å danne noen målsetninger for kommende
sesong. Vi har dannet et grunnlag for både sportslige og sosiale
målsetninger som vil bli en fin miks i denne gruppa.
Vi har et sterkt ønske om å legge til rette for å beholde alle
spillere, gi alle sammen et stort og bredt spekter av trenings og
seriespill tilbud som vil gagne alle spilleres mål og muligheter
for kommende håndballsesong 2021/2022. Vi har et bredt
kamptilbud i seriespill med 2 lag påmeldt i A-serier, et lag
påmeldt i B-serie og ønske om å melde på 2 lag til Region SørCup og andre cuper gjennom sesongen som går. I tillegg har
meldt oss på til den nasjonale Bringserien (landsserien for J/
G16) med et sterkt ønske om å kvalifisere oss til dette gjennom
et kvalifiseringsspill.
Uavhengig av målsetninger og ferdighetsnivå legger vi til rette
for alle sammen og det skal være takhøyde for om man ønsker
å trene 1-2 økter i uken eller 3-4 økter ukentlig. Et av trenerteamets store mål er å etterstrebe gode opplevelser, sørge for
gode muligheter, og ha et bredt serietilbud for absolutt alle
sammen i form av ulike tilbud etter spillere sitt behov.
Vi har også sosiale målsetninger som det ønskelig at alle bidrar
til å skape et godt miljø hvor alle trives, arrangere sosiale sammenkomster som; måltider ved felles lunsj/middag etter trening/kamp, håndballkvelder etc, og å representere den flotte
klubben vår Konnerud IL som klubb på en god måte der hvor
holdninger, innsats, respekt, fair play og vilje skal kjennetegne
oss. Vi ønsker også å videreføre den optimale treningskulturen
vi allerede har skapt, og alltid strebe etter å dra i samme retning
for at alle skal ha det bra og føle seg som en del av et stort fellesskap – skape en indre drive i gruppa hvor alle får muligheten
til å bidra til dette og mye mer vi kommer til å by på den kommende håndballsesongen. Per dags dato har vi et stort fokus på
å utvikle oss, trene godt, gripe hver mulighet som byr seg og ta
ytterligere steg både sportslig og sosialt som et lag.

Endelig kamper inne igjen!

Vi storgleder oss til en forhåpentligvis mer normal håndballsesong i 2021/2022, vi lover å representere klubben og dens
verdier på best mulig måte og vi ser stort frem til pandemien er
ved veis ende om litt.

Sammen om noe, sammen om
Konnerud IL Håndball.
Vi gleder oss til kunne bruke midler vi har fått tildelt:

Vi har søkt og vært så heldige å få støtte fra ulike fond og bedrifter,
vi takker og gleder oss til å bruke dette på temaene vi har søkt om:
Harald og Lydias Lyche fond: Førstehjelpskurs for trenere og oppmenn
BDO: skadeforebyggende trening
Amedia/Drammens Tidene: mental trening utøvere

Håndballskole:

For 3. året på rad inviterer vi til håndballskole for barn i alderen
6-9 år.
Dette foregår over 4 søndager på høsten. Fra kl 9.30 -11.30
Invitasjon kommer på Nettsiden og på Facebook siden til Konnerud
håndball i august.

Velkommen som frivillig!

Konnerud håndball arrangerer i løpet av et år mange kamper,
turneringer og sosiale tilstelninger for spillere, trenere og lag i
klubben.
Har du lyst til å være en del av dette?
Du er hjertelig velkommen til å bli med i håndballfamilien, ta kontakt
med oss.
Ingen krav om å være medlem i klubben eller ha aktive barn i klubben,
du trenger bare ha et ønske å være med og bidra i en klubb som har
plass til deg og ønsker deg velkommen.

Sammen om noe!
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Glede over stor aktivitet i
sykkelgruppa
Tekst og bilde: Øystein Alnes Eriksen, leder sykkelgruppa

Vi i sykkelgruppa er kjempeglade for at vi har fått
startet opp med treninger igjen etter vinteren. Til
tross for at Covid 19 pandemien, og svært få
sykkelritt på denne siden av sommerferien, så er det
hyggelig å se så mange som stiller på treningene og
at det er god fart i beina på våre aktive ryttere.

Full fart i sykkelløypa

Det er også hyggelig å se at «senior gruppa» er i gang med
ukentlige treninger. De er flinke til å dokumenter sine turer
på Facebook og skrive korte referat av hvordan turen gikk.
Dette er fint å følge med på!
Sykkelløpa vår trengte en god opprydding etter vinterens
herjinger. Heldigvis så har sykkelgruppa noen meget dyktige
fagfolk som svingte motorsaga, mens noen av oss andre fikk
brukt musklene til å rydde bort alle trefall som sperret løypa
vår. Tusen takk til alle som bidro med å sette løypa vår i
orden igjen.
Nå er snøen borte, trærne borte og alle som trenger en fartsfylt og god treningsøkt anbefales å teste ut sykkelløpa som
snirkler seg rundt rulleski løypa vår. Det er noen elementer
som vi anbefaler å være drevene for å ta, men der er det alltid B- spor som gjør at de aller fleste skal kunne komme seg
rundt!

Ønsker du å følge med på hva som skjer i sykkelgruppa?

Søk opp Konnerud IL sykkel på Facebook og meld deg inn i gruppen for
informasjon og bilder
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Mannskapet som ryddet lypene! Det stod ikke på arbeidsinnsatsen.
Kong vinter hadde gjort sitt for å markere seg i vinter.

Senior
i
KIL!
Trening sammen er moro
Tekst: Brage Engeset Rødal

Det skal være gøy å bli eldre –
men de fleste vet at svært få ting
er gøy å gjøre alene.
Det er nettopp derfor det er fint
å se andre, treffe andre og gjøre
noe sammen.
I KIL har vi en aktiv seniorgruppe
som har egne møter på «vaffer’n» på
onsdager, Sterk & Stødig-tilbud, og
seniortrening kalt «Aktiv Senior». Alle
gruppene har godt oppmøte og er
fine gjenger som liker å gjøre dugnad
Aktivitet sammen er gøyere enn å gjøre det alene
sammen, være i aktivitet sammen, men
Har du lyst til å delta i noen slike miljøer er det bare å ta
kanskje aller helts skravle sammen og ta vare på hverandre.
kontakt med brage@konnerud.no så knytter vi kontakt med
Samlingene har av naturlige grunner hatt en pause en stund,
men vi er klare for å dra i gang igjen med første anledning og de enkelte og gir info om når vi er klare til å sette i gang
igjen.
kommer da med info.
Utstrekking av nakken på Aktiv Senior-trening

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Konnerud IFO: 1-4. klasse

Idrettsfritidsordning på Konnerud!
Tekst: Linn-Cecilie Solberg

IFO er et tilbud fra Konnerud Idrettslag, der barn
fra de tre barneskolene på Konnerud møtes etter
skolen for å leke og ha ulike aktiviteter. Vi har som
hovedprinsipp å gi barn positive opplevelser og
mestringsfølelse innenfor en rekke ulike aktiviteter
og idretter, samt mulighet til frilek og samhold på
tvers av skolene.
På IFO har vi tilgang til det meste av idrettsanlegg rett
utenfor døren. Vi har blant annet en rekke fotballbaner,
beachhåndballbane, Konnerudhallen, skiløyper, skøytebane
og skogen kun et steinkast unna.

Tilbud om å delta på ulike kurs

Det som er særegent for IFO Konnerud i forhold til flere
andre skolefritidsordninger i området er at vi tilbyr egne
kurs tilpasset sesong; slalåmkurs i Haukåsbakken med
instruktør, hoppkurs i Gjerpenkollen, orienteringskurs,
rulleskikurs, golfkurs på Imjelt Golfsenter, frisbeegolf på
Marienlyst er eksempler på noen av kursene vi har.

GRATIS prøveuke!

Vi tilbyr en gratis prøveuke for de som ønsker å se hvordan
en vanlig uke på IFO er. Vi står da for henting av barnet
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på skolen, mat og en rekke morsomme aktiviteter i nærområdet rundt Konnerudhallen. Påmelding skjer til ronny@
konnerud.no

Aktiviteter

Hver uke blir det satt opp en ukeplan med oversikt over
hvilke aktiviteter vi skal ha på IFO den kommende uken.
Dette vil være aktiviteter som fotball, kanonball med
borger, ski, hopp, bandy, håndball, rumpeldunk, dans,
«hjul-dager», Amazing Race, morsomme hinderløyper,
papirflykonkurranser, trebåtprosjekt, tårnbygging, «den
STORE-hoppeputa» og mye annet gøy! Vi har også egne
turneringsdager som «IFO- Champions League», mesternes
mester, «IFO- games» o.l. Her er det en ordentlig ramme
rundt opplegget med kommentator, musikk og premieutdeling til alle barna. Dette er alltid en suksess, og er noe barna
ofte ser frem til!

En vanlig dag på IFO

En vanlig dag på IFO starter med at vi henter barna på
skolene og transporterer de ned med buss eller bil til vår
base, Konnerudhallen. Her får de servert brødmat, men
også ukentlig varmmat og frukt. Etter en matbit og litt
frilek i hallen setter vi i gang med dagens aktiviteter. Her
deler vi som oftest inn i 3-4 grupper. Hver IFO- instruktør
har ansvar for en aktivitet, og barna rullerer på de ulike

aktivitetene slik at de får en god variasjon av aktiviteter hver
dag. Den styrte aktivitetssiden er fra ca. 1430-1530. Etter
aktivitet tilbyr vi leksehjelp fra 1530 for de som ønsker det
eller frilek i hall eller ute. Store deler av året får vi besøk
av Drammen Toppidrett på mandagene. De gjennomfører
gode opplegg og leker med barna, noe som faller i god smak
for både store og små!

Ferier på IFO

Feriene på IFO er alltid et høydepunkt for alle. 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, båtlaging og hinderløyper i
naturen.

Vil du bli en del av oss?

Vi har ledige plasser fra august.
Ta kontakt med Ronny- ronny@konnerud.no for
påmelding og mer informasjon.
Dere kan også få et større innblikk i vår hverdag på IFO
ved å følge vår facebookside: «Konnerud IFO» eller på
konnerud.no/ifo

Sammen om noe!
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Målsetningen er å skape Norges
råeste utviklingsmiljø
Tekst: Ole Kristian Bøen

Hovedlandsrenn har vi fått en bredde vi knapt har sett
maken til idrettslagets historie.

Skigruppa etablerer et eget elitelag for å sikre at
klubbens mange unge talenter blir værende i - De siste årene har vi vært opp mot 25 utøvere ute på
Norgescup, sier Mads.
klubben også når de blir seniorer. Målsetningen er
å bli best i Norge på utvikling.
Hovedgrunnen til at det nå etableres et en elitesatsing er at
- Vi skal bygge Norges råeste utviklingsmiljø for lokale
talenter som vil satse, sier Mads Madsgård som er sportslig
leder i KIL Ski.
Med seg på laget får han Lage Sofienlund som er et kjent
fjes for mange her på Konnerud. Lage har det siste året reist
Norge rundt på loffen sammen med kona Nina og datteren
Live. Når han kommer hjem i høst venter det nye, spennende treneroppgaver med utgangspunkt fra klubbhuset.
- Det å kunne jobbe med å hjelpe folk til å få ut potensialet
sitt er det beste jeg veit. Jeg gleder meg noe helt sinnssykt til
å ta fatt på oppgavene sammen med Mads, sier Lage.
Skigruppa har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene.
Fra å være en klubb med få utøvere ute på Norgescup og
Lage Sofienlund og Mads Madsgård er klare til å ta fatt på en ny sesong sammen.
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flere av løperne nå tar steget opp i seniorklassen.

- Vi ønsker å bygge videre på det vi har skapt de siste årene
og vi vil ikke risikere at miljøet forvitrer ved at utøvere forsvinner til andre klubber eller lag, sier Mads.

Skistad vender hjem

En av de som skal representere det nye laget som foreløpig går under navnet Team Konnerud, er Kristine
Stavås Skistad. Hun har vært klubbens aller største profil de siste sesongene og slo gjennom med et brak under
2018/19-sesongen.
De siste to årene har vært tunge for supertalentet. Nå ser
hun frem til å komme tilbake til trygge rammer og et bunnsolid treningsfelleskap på Konnerud etter to år på rekruttlandslaget.
Lage Sofienlund gleder seg til ny sesong, hvor hen vender hjem til
Konnerud etter et år på reise med familien.

En engasjert trener på første økt i våres.

- Jeg trenger å finne litt tilbake til røttene og gleder meg
skikkelig til å bli en del av treningsfelleskapet her på
Konnerud, sier hun.

jentene tok en knallsterk 3. plass på stafetten. Kristine, Tiril
Liverud Knudsen og Margrethe Bergane som utgjorde medaljelaget, er alle med på den nye satsningen.

Mads er stolt over at Kristine velger å satse på det nyetablerte laget.

Denne vinteren ble Margrethe Bergane juniorverdensmester
på suverent vis under 15 kilometer fellesstart i Finland.

- Det en skikkelig tillitserklæring at Kristine velger å satse
lokalt. Hun har noen ekstreme spissferdigheter som vi skal
jobbe sammen for å finne tilbake til, sier sportssjefen.

- Margrethe er virkelig et produkt av miljøet. Når hun
kom inn i gruppa for fem år siden var hun om lag nr. 30 i
Hovedlandsrennet. I vinter ble hun verdensmester. Jeg tror
det bare er fantasien som setter en stopper for hvor god hun
kan bli, sier Mads Madsgård om eleven.

Et produkt av miljøet

Jentenivået spesielt har vært skyhøyt i KIL ski de siste sesongene. Det ble vi vitne til under NM på hjemmebane hvor

Det er med andre ord spennende tider i møte for Konnerud
IL Ski!

Bronsejentene fra NM er med på laget. Fra venstre: Tiril Liverud Knudsen, Margrethe Bergane og Kristine Skistad.

Sammen om noe!
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Allidrett – årets sesong
Tekst og foto: Brage Engeset Rødal

Allidretten har vært i full sving i store deler av 2021
med noen få avbrekk. I denne tiden hvor beskjeder
kommer fort, og endringene fortere, har barn og
voksne vist en stor vilje til å få til aktivitet for våre
aller minste i idrettslaget. De som lærer seg å
hoppe, snurre, balansere, kaste og leke sammen mest det å være sammen, sammen i aktivitet.
Sammen om noe.
Førsteklassingene har føket rundt i idrettslaget og prøvd
ulike idretter. De har balansert på sykkel, blitt slitne i orientering, scoret mål i håndball, sparket fotball, rent på ski og
glidd på bandy. Alt som bygger en aktiv identitet og vilje til
å prøve nye ting. De har mestret og bygd tillit til at de kan

Allidrett med leker på kunstgresset

Allidrett 2016 på ski
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klare å bli med på alle disse idrettene. Bli med når venner
vil sykle, kaste, sparke, gli eller løpe. Fordi de har gjort det
før. Da ønsker man å gjøre det igjen. Sammen.
Allidretten for 4 og 5 åringene ar hatt tradisjon for å være
inne i gymsalene på skolene. I år har vi måttet være mer
frempå og nytenkende med allidrettsøkter som har foregått
ute i alt slags vær. Ungdomstrenere og foreldre har lagt til
rette for god lekaktivitet ute på de ulike skolearenaene og
skapt en trygg arena for første møter mellom barnehagebarn
som skal bli skolebarn sammen.
Med årets sesong på hell ser vi frem til høsten og oppstart
med nytt kull – 2017 kan da bli med på allidrett for første
gang. 2015 gjengen starter på et år med besøk hos de ulike
idrettene.
For påmelding til neste sesong med allidrett for 2017, 2016
og 2015 gjengen se konnerud.no/allidrett

Allidrett første klasse, Orientering

Allidrett førsteklasse på besøk hos håndballgruppa til Jul.

Av ungdom for ungdom anno
2021
Tekst: Liv Birgit Lie-Jorde

I en tid der idrett og aktivitet i lengere perioder har
vært stengt, har prosjektet Av ungdom for ungdom
rullet videre. Det har ikke vært mulig å gjennomføre
i sin opprinnelige form, og vi har måtte tenke litt
ekstra gjennom aktivitetene, men med noen justeringer har vi lekt oss gjennom vinteren og våren.
Av ungdom for ungdom er, som mange sikkert kjenner til,
et samarbeid mellom skolene på Konnerud og idrettslaget.
Idrettslaget bidrar med en time fysisk aktivitet for elevene
på barneskolene, noe som kommer i tillegg til kroppsøving. En viktig del av dette prosjektet, er at ungdommer fra
Svensedammen ungdomsskole er med ut på barneskolene
på Konnerud for å aktivisere elevene. Ungdommene øver
seg på å bli aktivitetsleder og får masse god praksis i dette
prosjektet. Det har dessverre koronaen satt en stopper for
dette skoleåret. Elevene fra Svensedammen ungdomsskole
har «stått litt på vent», og vi håper at vi kan fortsette som
normalt fra neste skoleår.
Skiløypene har også blitt brukt av skolene denne vinteren. I
stedet for å samle hele skolen på stadion, har et og et trinn
fått mulighet til å boltre seg med lek og aktivitet i fine
Liv Birgit i aksjon med barna

skiløyper og skilek område. Skolene har vært løsningsorienterte og satt opp nye planer som passer til rødt nivå, gult
nivå eller en blanding av disse, og prosjektleder har stått for
aktivitetene. Hver skole har hatt sine måter og organisere
dagene på. Det har variert fra å ha hele trinnet ute, men
med avstand og hjelp fra lærere til mindre og færre grupper
per dag. Det har vært fokus på å gjennomføre aktivitetene
på en trygg og smittevennlig måte. Uansett hvilket nivå eller
hvilken situasjon vi har vært i, så er rektorene og lærerne alltid positive og løsningsorienterte. Elevene møter, som alltid,
opp med massevis av energi og er klare for å komme i gang.
For selv om vi har vært preget av korona så har vi fortsatt
å legge vekt på aktivitetsglede, mestring, samarbeid og å ha
det gøy!
1.desember fikk jeg stafettpinnen fra Simen og tok over som
prosjektleder i Av ungdom for ungdom. Dessverre ble dette
en kort etappe for meg i Konnerud idrettslag, og fra høsten
hopper jeg inn i nye utfordringer i ny jobb. Jeg setter pris
på alle de fine menneskene og barna jeg har fått møte i
løpet av disse månedene. Jeg tar med meg gode erfaringer
og fine opplevelser i jobben med elevene her på Konnerud.
Det har vært spennende å se et så stort og veldrevet idrettslag fra innsiden. Og selv om jeg ikke skal jobbe her lenger,
så er jeg stolt av å være medlem i Konnerud idrettslag!

Skidag for skoler i prosjektet Av Ungdom for Ungdom
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Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

KIL Esport
– Ungdomstiltaket med plass til flere!
Tekst og foto: Brage Engeset Rødal

KIL Esport har sitt eget rom i underetasjen på
klubbhuset på sletta. Gruppen er for Ungdommer
mellom 12 og 19 år – men vi trenger også hjelp av
eldre spillere som vil bidra i gruppen.
Sommerens store happening er E-sport sommerskole
som KIL arrangerer for Drammen kommune i uke 32.
Verdensmesteren i Fortnite Nyhrox har meldt sin ankomst
og vi tror det blir kjempekult med spilling inne, friluftsliv
ute, ernæringskurs og mentaltrening som en del av opplegget.
I dagens KIL Esportgruppe finner vi både jenter og gutter
som er glade i spilling, alle deltar i fysisk aktivitet i øktene

Gutta øver på
reksjonshastighet i fysisken

vi har, og alle forholder seg til regler om ernæring, samspill
og laghandlinger.
Rett før sommeren fikk vi også penger fra Einar Juels Legat
som gjør at vi fra høsten vil ha 12 pc’er klare som gjør at vi kan
spille lagspill seks mot seks også internt på vår egen arena.
Det avklares i disse dager om vi skal kjøpe pc’ene eller
bygge dem selv som et ungdomsprosjekt i KIL Esport.
Det blir varmere ute og Esport sesongen er over for våren.
Vi gleder oss til høsten og oppstart igjen av seriespillet,
som har rullet og gått hele pandemiperioden. Påmelding til
KIL Esport finner du på nettsidene til Konnerud IL under
Esport på Konnerud.no.

Esportutøverne begynner å komme
på plass på nytt sted.

Vil du bli en av oss?
• Er du eldre enn 19 år og vil bli del av KIL esport?
• Eller har du kanskje lyst til å prøve deg som trener i esport?
• Kan du ikke så mye om data, men vil være med å lage et godt miljø for ungdom?
Da vil jeg gjerne snakke med deg: Ta kontakt med brage@konnerud.no
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Jeg ønsker å bli en del av Konnerud IL,
men hvor starter jeg?

Konnerud IL Nettsiden: Konnerud.no
Allidrettsgruppene i KIL starter i fireårsalderen og varer ut første klasse på barneskolen når barna er 6 år.
Fra 2. klasse på barneskolen tar alle idrettene i laget imot barna i sine grupper og avdelinger.
Innmelding i KIL skjer via linken på nettsidene.
Trenger du hjelp med innmelding eller andre spørsmål tar du kontakt med administrasjon med personer direkte
eller på mailen: konnerud@konnerud.no
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.

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

