KONNERUD
SPORT

Sammen om noe!

Et klubbmagasin for Konnerud IL

47. årgang - 1/2022

Tilbake til hula vår
side 16

Nye Konnerud Arena – siste
nytt fra anleggsgruppa i KIL
Side 4

Lever guttedrømmen i
verdens beste liga!
Side 8

WWW.KONNERUD.NO

Av ungdom for ungdom
Side 28

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

En hilsen fra styreleder i KIL
Innhold
En hilsen fra styreleder i KIL
Styret vårt!
Nye Konnerud Arena
Bandymaskinen går for fullt!
Konnerudprofilen:
Lever guttedrømmen i verdens
beste liga!
Gutter 14 – sesongen 2021
Vaktmesterens hjørne
Endelig kamp igjen!
Team Konnerud i utvikling
Tilbake til hula vår
Veteransykling KIL sykkel
Konnerud Fotball er sertifisert
som Kvalitetsklubb!
Nok et år med stor turO-aktivitet
Takk!
Allidrett for første klasse
– vi besøker idrettene!
KIL Senior
Idrettsfritidsordning på
Konnerud, som tilbyr det lille
ekstra!
Av ungdom for ungdom
Høsten 2021 på KIL-Esport
Damelaget Konnerud Fotball
B-laget er seriemester
Ove – vår fotballfar
Trenger frivillige til skisprinten
Den Blå Perle
Medlemstilbud

2
3
4
6
8
10
11
12
14
16
18
19
20
22
23
24
26
28
30
32
34
35
36
38
38

Neste nummer
Nr. 2 - 2022
Kommer ?

Konnerud Sport
Nr. 1 - 2022
47. årgang
Opplag: 4.000
Utgiver:
Konnerud Idrettslag
Ansvarlig redaktør:
Brage Engeset Rødal
Layout:
Lier Grafiske as
Trykk:
Trykk-Service as

Tekst: Kristin Ørmen Johnsen

Det er med både glede og ydmykhet jeg
har påtatt med å være styreleder for
Konnerud idrettslag. Det er selvsagt
store sko å fylle etter Geirr Kihle.
Sammen med et nytt styre med mye
kompetanse og stort engasjement, og
vår gode administrasjon, går jeg til
oppgaven med godt mot.
Koronaen, og restriksjoner som følger med den,
har vært krevende for idretten. Barn og unge har
hatt det ekstra tøft og vi ser at det er stort frafall i
norsk idrett. Norges Idrettsforbund startet kampanjen #tilbaketilidretten som markerte gjenåpningen av idrettensom følge av dette, og vi hang
oss på med ulike arrangement. Målsettingen er å
ha like stor aktivitet i 2022 som i 2019.
Aktiviteten i KIL kom godt i gang i høst, men
vi vet ikke helt hva som venter oss fremover av
restriksjoner som følge av nye mutanter. Idretten,
som betyr så mye for så mange, må skjermes så
langt det er mulig.
Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar
for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. KIL har tatt dette

ansvaret og får mye ros for samarbeidet med
skolene på Konnerud. Broen mellom idrettslag
og skole er med på å gi elever verdien av fysisk
aktivitet og trygghet i nærmiljøet, - til slutt tror vi
også at det er med på å rekruttere inn til idrettslaget.
KIL har mye å være stolt av. Vi engasjerer mange,
har stor aktivitet og er utrolig stolte av de talenter som kommer fra KIL. Det er et resultat av
godt og langsiktig arbeid i klubben. World Cup
Sprinten som gang etter gang tildeles Drammen
skjer ikke uten KIL og den arrangementskompetanse og antall frivillige klubben besitter. Hold av
3.mars - da skjer det.
KIL skal utvikle seg videre. Styret har derfor satt
i gang to prosesser som går parallelt, fullføring
av påbegynt strategiarbeidet og plan for anlegg.
Plan for anlegg har arbeidstittelen Konnerud
nye arena. Det innebærer blant annet ny hall og
senter for knutepunkt på Konnerud. Her oppfordres det til å la din stemme bli hørt, kom gjerne
med innspill og dine meninger på møtene vi
arrangerer eller gjennom spørreundersøkelser og
gruppeledere. Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere
på Konnerud på hvordan KIL skal utvikles fremover. Hvilke verdier skal legges til grunn i
Klubben? Hvilken visjon skal være førende? - Og
ikke minst; hvilke aktiviteter vi
skal ha og hvordan skal bredde
og spiss utvikles også i årene
fremover?

De beste ønsker
om et godt og
flott idretts-år!
Kristin
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Styret vårt!
Kristin Ørmen Johnsen

68 år, bor på Konnerud og oppvokst her.
Har drevet friidrett og håndball i KIL og
har 2 gutter som har vært aktive i idrettslaget. Fulgt opp på fotball og bandy.
Gift med John som jobber på Drammen
sykehus.

Utdannet innen sykepleie, pedagogikk og
ledelse. Jobbet på daværende Høgskolen i
Buskerud, og var rektor der før hun kom på Stortinget.
Leder nå i Familie- og kulturkomiteen som også jobber med
idrettspolitikk.
Erfaring fra styrearbeid i flere helseforetak, høgskole og sist nå
Strømsgodset toppfotball.
Er glad i mennesker, jobber best i team og er resultatorientert.

Jon Reidar Lau Winge (Anlegg)

43 år. Bor på Konnerud. 2 aktive barn
14-16, aktiv i håndball. Gift med Camilla
som satt i KIL styret 2020/21.
Utdannet innen økonomi og ledelse.
Jobbet med salg og markedsføring av
legemidler hele arbeidslivet.

Styreverv i Drammens turnforening i 3
år. Etablering og Styreverv i Drammen
padelklubb 1 år. Valgkomite Drammens idrettsråd 2 år.
KIL; Aktiv i fotball fra 6 år til 24 år, ski frem til 13 år, bandy
frem til russerne dro hjem og vi ikke rykket opp til eliteserien!
Valgkomite håndball 4 år, valgkomite hovedstyre 2018-2020.
Medlem av org. komite Ski NM 2020.

Marthe Marlene Dehli

30 år fra Konnerud
Aktiv i fotball, håndball, og Volleyball i
KIL tidligere.

Lars Gunnar Martinsen

36 år, bosatt på Konnerud.
Aktiv i fotball til dags dato, samt erfaring
fra bandy. Verv som fotballtrener på ulike
lag, senest A-laget herrer.
Bachelor i Sport Science – trenerollen og
årsstudium i markedsføring, organisasjonsteori og bedriftsøkonomi.

Leder konsernet Albjerk Bil. Er styreleder i alle fire selskaper
under Albjerk.

Ola Prestgard (Økonomi)

45 år, bosatt på Konnerud
2 aktive barn 12-14 år (ski, bandy, fotball). Gift med Louise som jobber for
Byen Vår Drammen
Utdannet sivilmarkedsfører fra BI, med
statsvitenskap fra UiO og økonomi &
ledelse fra HiO

Yrkesbakgrunn innenfor varehandel/kategoriledelse. Jobber i dag
som innkjøpssjef hos Lindum AS

Helle-Stine Høvås (Vara)

49 år, bosatt på Konnerud
Gift med Johan Fredrik, mamma til
Kristian Theodor 18 og Hanna Marie 16
Engasjert i fotball, ski og håndball i KIL.
Styreverv i KIL Ski 2013-2016 og deretter Drammen Idrettsråd 2017-2019.

Jobber i Byen Vår Drammen som
Sentrumsleder og prosjektleder arrangement. Utdannet adjunkt
med idrett og media. 20 års erfaring fra ledelse, salg og markedsføring.

Bachelor i Sport Management, Norges
Idrettshøyskole. Utdannet personlig
trener.
Jobbet i Godset med privatmarked i 4 år,
billettansvarlig SkiNM2020, salgs- og markedansvarlig i dag.
Sammen om noe!
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Nye Konnerud Arena

– siste nytt fra anleggsgruppa i KIL
Tekst: Jon Reidar Winge, Anleggsansvarlig KIL

ønsker vi også innspill fra Konneruds befolkning på hva de
ønsker, og hvilke nye idretter en slik arena skal huse.

Det ble etter årsmøtet i 2020 satt ned et eget utvalg
som ble kalt Future Konnerud. Denne gruppen
fikk mandat til å kartlegge Idrettslaget i sin helhet
og se på hvordan Konnerud IL skal se ut fremover.
Et punkt i denne rapporten fra Future Konnerud
var at man burde nedsette en anleggsgruppe, denne
gruppen er nå satt og godt i gang med sitt arbeid.

Ellers skal det ikke unnlates å nevne at vi sårt trenger flere
spilleflater til håndballen. Håndballgruppa leier i dag 60%
av all tid i Drammenshallen, 40% i Gulskogenhallen, samt
alle gymsalene på skolene i nærheten. I dagens samfunn
hvor miljø og bærekraft er i fokus så er dette ganske uholdbart at vi på Konnerud må kjøre ungene våre til Drammen
for å kunne spille håndball.

Alle gruppene i KIL har en anleggsansvarlig som sitter i
denne anleggsgruppen. Det er også med 2 “konsulenter” i
Geirr Kihle og Joachim Steiner. Øystein Claussen-Julsrud
deltar som anleggsansvarlig i fra administrasjonen og Jon
Reidar Lau Winge fra hovedstyret.

Det er to store prosjekter anleggsgruppen jobber spesielt
med om dagen, det ene er et nytt arrangementbygg for
skigruppa. Dette skal erstatte den eksisterende garasjen og
tidtaker bua som står ved skistadion i dag (Se bilder). Det
nye bygget vil få en ny garasje til løypemaskiner, nytt tidtaker rom, møterom, lager og treningsrom. Planen er å få
realisert så det står klart til neste vinter.

Det viktigste prosjektet til anleggsgruppen er å få realisert Nye Konnerud arena, tidligere omtalt som “Ny
Konnerudhall”. Dette er et stort prosjekt med mange
involverte parter.
Det nye styret i Konnerud ønsker seg ikke bare en hall, men
en ny arena. Ønsket fra Idrettslaget er at dette skal bli et
knutepunkt for Konneruds befolkning. Et knutepunkt kan
inneholde alt i fra skolehelsetjenester, bibliotek, legesenter,
idrettsskole, dans, turn, kulturaktiviteter og mye mer. Her
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Det er andre prosjektet er utgraving av masser ved
Konnerud Senter. Som mange har fått med seg så har
utbyggingen av nye leiligheter på Konnerud Senter og
Konnerudparken startet. I den forbindelse har vi fått en
forespørsel fra entreprenørene om vi ønsker å motta en
god del masser. Alternativt er at disse massene blir kjørt til
Hokksund og levert der, men for å forenkle denne prosessen
så har vi i Anleggsgruppa forhørt hos med gruppene og sett

på om vi kan bruke disse massene selv her på Konnerud.
Massene kan vi bruke til å utbedre våre anlegg og eventuelt
bygge nye anlegg. Flere av gruppene har meldt inn et ønske
om dette, og vi er i dag i god dialog med aktuelle entreprenører om en samarbeidsavtale rundt dette.
Vi planlegger også en stor utbedring av dagens parkeringsplass ved fotballstadion. Det vil også etableres en helårs
parkeringsplass bak Konnnerudhallen, bedre kjent som
(Torsbergbanen). Dette gjør vi fordi flere av parkeringsplassene ved legesenteret og en av tre nivåer med p-plasser bak
hallen vil bli fjernet under byggeperioden. Det vil komme
en stor parkeringsplass lenger bort i Jarlsbergveien, denne er
allerede er en del av den nye reguleringsplanen til Drammen
Kommune.

Det vil bli søkt kommunen om å få tillatelse til å fylle på
masser mellom høyden (3’er banene) og parkeringsplassen,
slik at det kan lages en ny 9er bane som vil komme i tillegg
til de 3er banene som allerede er på høyden i dag. Rundt
dette prosjektet har vi god dialog med Drammen kommune.
Sykkelgruppa ønsker seg også en Pumptrack på skistadion,
dette er noe vi vil se på når tilgangen til masser og maskiner
er mulig.
Som dere ser så skjer det mye i anleggsgruppa og vi har en
stor og viktig jobb foran oss.

Sammen om noe!
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Bandymaskinen går for fullt!
Tekst: Jan Rune Idal

Vi er allerede halvveis i bandysesongen 21/22 og så
langt går det meste etter planen. Dette er spesielt
gledelig da fjoråret ble svært amputert med Korona;
stengt idrettshus, ingen kamper, cuper, sosiale
arrangementer osv.
Tidlig november åpnet kunstisanlegget blant de aller første i
Norge med kunstgress i bakken. I begynnelsen av desember
fikk vi et kuldevindu slik at vi også fikk vannet opp 7’er
banen vår. Dette betyr at det alltid skal være muligheter for
å kunne gå på skøyter for publikum på Konnerud. Dermed
er kapasiteten på topp og hyggelig å se at dette samsvarer
med bruken som har vært helt massiv, fra organisert aktivitet, skoler/ifo/barnehager, til masse publikum så langt i
sesongen. Idrettshuset er åpent, garderobene får kjørt seg,
vaflene freser i pressa og Kafeteriaen er åpen for alle. Vi er
heldige som har et slikt anlegg og ikke minst er vi forunt
med et banemannskap som virkelig gir gass for felleskapet,
- takk for det!
Lagene våre er alle i full drift og treninger, kamper, cuper
avvikles om hverandre i en kort og hektisk sesong. Vi valgte
å ikke gjennomføre årets klubbtur til Sverige på grunn av
pandemien, men flere av våre lag har endelig igjen reist til
Sverige for cuper og ulike samlinger. Denne sesongen er vi
ca. 150 registrerte spillere under 16 år og på guttesiden stiller vi lag i alle klasser opp til Junior. Særlig blant våre aller
yngste lag gror det godt i Konnerud bandy. Morsomt er
det å få være verter for allidretten til Konnerud IL når vi 5
torsdager tar imot hele 90 førsteklassinger på skøyter. Vi er
spesielt stolte av, at vi denne sesongen for første gang kan
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tilby jentelag på Konnerud som spiller på stor bane. Dette i
småjenteklassen som er et samarbeidslag med DBK. Tilslutt
og ikke minst har vi et A-lag som spiller i 1. divisjon og
kjemper hardt for alle poengene i en jevn og god serie.
Vinterens viktigste arrangement er Konnerud Bandyskole.
Skolen går over 5 søndager og avsluttes 16. januar. Det var
trist og måtte avlyse bandyskolen i fjor, men det har vært
desto mer hyggelig å komme ned til kunstisen i år og se isen
fylt til randen med 120 unger + 20 instruktører omkranset
av masser av familie i år. Det er tydelig at vi har savnet det
sosiale og slike arrangementer som dette. Om du ikke rekker årets skole, sett det i kalenderen neste år!
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
kom med dem!
Alle er velkommen til bandygruppa!
FØLG OSS PÅ FACEBOOK: Konnerud bandy
En strålende lang herlig vinter til alle!!

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

Sammen om noe!
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Konnerudprofilen:

Lever guttedrømmen i
verdens beste liga!
Her lever Jonas som bandystjerne og semiproff i et land hvor bandyen har en helt
annen status og profesjonalitet enn vi kjenner
her hjemme.
Jonas takket for seg i Norge allerede som 16
åring - bare måneder etter å feiret Konnerud
Bandy sitt siste NM gull i 2013 for G16.
Gutten ønsket å følge drømmen og krysset
riksgrensen til bandygymnaset til en av bandysportens mest kjente vugger i legendariske
Edsbyn. Der ble det 4 år med litt skole og
enormt med bandyutvikling sammen med
noen av sportens aller beste og mest profilerte utøvere. Etter SM gull for Edsbyns
G17 og G19 lag fortsatte ferden videre til
IFK Rättvik, en klubb med ambisjoner, for
å skaffe seg spilletid og bygge seniorerfaring. Klubben befant
seg den gang på nivå 3 i svensk bandy og bestod av en gjeng
unge, lovende og svært sultne spillere. Etter 4 sesonger og nå
2 opprykk senere befinner denne fortsatt sultne gjengen seg
endelig blant de aller ypperste og i sentrum av dette finner vi
altså gutten fra høyden vår!

Konnerud Gutten Jonas Røine har tatt alle stegene
og debuterte denne sesongen i den svenske toppserien for IFK Rättvik. Gutten fra Haldenlia nede
ved Vestbygda er dermed 1 av i alt 3 norske
spillere som denne sesongen har passert nåløyet
for å spille i den svenske toppserien som er bandyDet er et langt steg fra Norsk bandy til proffligaen i Sverige.
sportens Formel 1.

For å kunne ta dette steget kreves masse talent og ferdigheter
i bunn, men også dedikasjon, tålmodighet og utholdenhet

NM gullet 2013 G16
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noe som beskriver denne gutten godt. Det hjelper selvsagt å
stamme fra en bandyfamilie av de sjeldne, med både en far
(Svend) og bror (Jørgen) som sparringspartnere i oppveksten.
Dette er stort, ikke bare for Jonas og familien, men også for
hele bandyfamilien på Konnerud og for Norsk bandy som
helhet.
Etter 8 sesonger i svensk bandy beskriver Jonas den store forskjellen mellom Norsk og Svensk bandy at det er mye høyere balltempo, mye flere pasninger, mye mer lagspill og mye
mer taktikk. Videre er forskjellen stor på alle de andre viktige
faktorene som profesjonalitet, økonomi, anlegg, bredde og
sportslig satsing. De svenske lagene har ofte tusenvis av tilskuere på fantastiske innendørsanlegg og en mediedekning vi her
hjemme drømmer langt og lenge om. Litt surt var det dermed at fjorårssesongen som endte med jubel og opprykk for
IFK Rättvik skjedde midt i Korona med store begrensinger
på tribunen. For det er trøkk i Rättvik når byens store sports-

helter entrer isen i bandyhallen
hvor det kan bli godt over 1000
tilskuere.

Røine, 23 år gör sin 5:e
säsong i IFK Rättvik
och är ursprungligen
från Norge med moderklubb Konnerud IL som ligger
söder om Drammen. Jonas
kom till IFK Rättvik efter
studier på bandygymnasiet i
Edsbyn och har representerat
Norge i senior-, P19- och P17
landslaget. ”En fantastisk
lagspelare”

Som ung hadde Jonas to store
mål og det ene var å spille i
svensk eliteserie, det er nådd,
det andre var å se hvor god han
kunne bli. Bare tiden vil vise, og
kanskje en dag blir det SM gull.
På landslaget, som Jonas har
representert oppover i de alders– Dan Hjelm (Sportchef)
bestemte klassene, og nå i de siste
åra, også på seniornivå, ser det
per i dag ut til å blir krevende å sanke de gjeveste medaljer,
men hvem vet, vi tar gjerne et VM Gull også.
Uansett vi i Konnerud IL heier på deg og masse lykke til!

Sammen om noe!
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Gutter 14 – sesongen 2021
Nå stod høstsesongen med Interkrets, 2.
divisjon og Adidas cup for tur. Vi hadde
også gledet oss til å endelig dra på cup
igjen, men Fjordline Cup ble dessverre
avlyst iløpet av sommeren pga Corona.
Det var mange kamper som skulle arrangeres etter sommeren og vanskelig å finne
tid til alle – vi spilte gruppespillet i Adidas
cup iløpet av tre dager, men gikk allikevel
videre. Borte mot KFUM klarte vi ikke
å komme helt opp på nivået vi trenger å
være på mot slike motstandere, så til tross
for en god og jevn kamp så røyk vi ut av
cupen etter å ha tapt 3-1.
Høstsesongen ble tøff for KIL2 der det
ble flere tap enn det vi har vært vant til
i det siste, men det har gitt gutta en god
læringskurve. Vi avsluttet sesongen borte mot Vestfossen
med 7-0 seier.
Tekst: Kristian Martinsen

18. januar var gutta klare for å starte oppkjøring
mot første sesong på 11’er bane. Og gjennom hele
vinteren har gutta imponert og møtt til treninger 3
ganger i uka i all slags vær.
Til tross for restriksjoner og usikkerhet om hva som ville
komme, så satt gutta (og trenerne) stor pris på at vi tross alt
fikk muligheten til å trene og være sammen under de gjeldende restriksjonene. Periodene det ikke var tillatt til fysisk
kontakt ble brukt godt til å ha fokus på andre deler av treningen som ellers kan bli litt borte, og dette er nok erfaringer vi vil trekke med oss når vi planlegger oppkjøring mot
neste sesong. Det drøyde og varte før vi kunne spille første
seriekamp, og vi begynte å bli redd for at hele vårsesongen ville renne ut i sanden. Først 26. mai spilte Konnerud
2 første kamp mot Svelvik der de vant 4-1 på hjemmebane. Deretter gikk det slag i slag for både Konnerud 1 og
Konnerud 2 der 9 seriekamper ble avviklet på under 4 uker.
Begge lag hadde en god vårsesong der 1. laget vant alle sine
kamper og 2. laget vant alle kampene med unntak av et
knepent tap – begge lagene vant sine avdelinger.
Etter å ha holdt fotballen gående sammenhengende siden
midten av januar, så innvilget vi oss nesten tre uker med
sommerferie før vi startet opp igjen.
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Interkrets serien ble også et steg opp og vi var lenge med
å kjempe om avdelingsseier i gruppen vår, men etter litt
ujevne prestasjoner måtte vi gi tapt mot slutten. Vi ble
beste Buskerud lag i vår gruppe og vi skulle dermed møte
beste Buskerud lag fra den andre gruppen i finale om kretsmesterskapet. Finalemotstander ble ROS IL, som også var
motstander forrige gang vi tapte mot et Buskerud lag for
over et år siden med KIL1. Mandag 25. oktober møtte en
spent gjeng med spillere, trenere og tilskuere til kamp på
Eiker Kvikk – og for en kveld de hadde i vente. Konnerud
tok ledelsen 2-0 før halvspilt førsteomgang, litt mot spillets
gang på dette tidspunktet. ROS kjempet seg inn i kampen
igjen og klarte å redusere til 2-1 før pause. Etter pause så

tok Konnerud mer føringen i spillet og
symptomatisk utlignet ROS da til 2-2.
Konnerud gikk deretter opp i 3-2 før
ROS igjen utlignet til 3-3 og deretter tok
de ledelsen 3-4 fem minutter før slutt. Vi
presset på for utligning men det ville seg
ikke helt før vi får straffe helt på slutten
av kampen. Tobias setter straffen sikkert
i mål og stillingen er 4-4. Deretter blåser
dommeren av og vi er klare for ekstraomganger.
Vi scorer 5-4 i første omgang og slipper
ikke inn flere mål og dermed kan vi slippe
jubelen løs etter å ha tatt pokalen med oss
hjem til Konnerud. Dette er slike kamper vi vil ha flere av; høy spenning, høyt
tempo og høy temperatur og Konnerud som vinnere.

åpning av samfunnet og idretten igjen – så tror vi at vi skal
ta igjen mye av dette til neste år.

Kort oppsummert så synes vi at vi har hatt en svært god
sesong. Vi har hatt god utvikling på spillerne våre, spilt
gode kamper og hatt mange gode resultater. Vi er fornøyde
med å ha klart å holde hele gruppa i aktivitet gjennom hele
sesongen. Noen av gutta har hospitert til G15 og G16 gjennom sesongen – både til treninger og kamper. Vi har tilsvarende fått låne en del spillere fra 2008 kullet, og det er ikke
noen tvil om at det gror godt også der.

En del av spillerne har nå flyttet hovedfokus til andre
idretter som bandy, håndball og ski – slik det skal være
på Konnerud. Resten begynner å sikte seg inn på en liten
juleferie i desember (artikkelen ble skrevet før jul i 2021 - red
anm.) og frem til vintertreningen igjen starter opp i januar.
Da slår vi oss sammen med 2006 og det tror vi blir
kjempebra!

Vi har fått med en spiller til kretslaget – Tobias Martinsen
– gratulerer så mye. Vi har dessverre ikke klart å få til så
mye sosialt som vi hadde ønsket denne sesongen, men med

Takk for sesongen og godt
nytt år fra G2007.

Albjerk Bil
Din merkeforhandler av Audi, Skoda,
Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy.
albjerk.no

Sammen om noe!
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Endelig kamp igjen!
Endelig kamp, cup, treninger, sosiale aktiviteter og
flaskedugnad igjen. Etter et langt og rart koronaår
er G/J2008 endelig i gang for fullt med håndballen.
Nå trener vi tre ganger i uka og spiller seriekamper
(sånn som før korona).
Konnerud håndball J/G2008 består av 30 spillere. Jentene
stiller med et lag i A-serien og et i B-serien. Gutta stiller
med et lag i B-serien.
Sesongen startet med at vi har blitt ungdommer (og vi spiller nå med resultater) og er en del av ungdomsidretten. Vi
fikk en kalddusj da vi i vår første “ordentlige” cup ble slått
ut allerede i kvartfinalen for begge jentelaga. Heldigvis tok
guttelaget seg til finalen, der det ble stang ut for gutta, men
de tok hjem 2. plassen og fikk med seg en stor pokal.
Like etterpå skulle vi starte opp med seriekamper, men da
brøt det ut korona på både jentelaget og guttelaget, og alle
kampene ble utsatt. Men vi fikk være med og være utøvere
på Barnehåndballtrenerseminaret med kjente instruktører
som Thorir Heirgeirsson og Marit Breivik.
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Etter høstferien var vi ferdige med både korona og karantene, og det feiret vi med en stor sosial kick off for hele
08-håndballgjengen. Vi spilte kamper både lørdag og søndag, og vi hadde felles lunsj i hallen. På lørdagskvelden
hadde vi foredrag med Geir Oustorp om å spille på lag
sammen, taco og lagkonkurranser. Om natta overnatta vi
endelig på skole igjen, heldigvis fikk vi låne Svensedammen.
Kortreist lykke på gummimadrass!
Denne sesongens mål er Rødspætte cup i Danmark i påsken. Vi har derfor hatt flaskedugnad - vi fikk inn mange
tusen flasker. Så tusen takk til alle dere som ga oss flasker
når vi kom på døra. I tillegg har laget vårt arrangert
13-årsdagen i Drammenshallen for alle håndballagene i
regionen. Foreldrene våre satt i sekretariat, men vi ryddet
søppel, satt i billetten og var speaker som ropte opp laga.
På 13-årsdagen har alle lagene kamper og en forebyggende
økt med fysioterapaut.
Nå nærmer juleferien seg, og kampene før jul er ferdigspilt.
Vi øver inn mot julecup og vårsesongen. Og vi gleder oss
alle store og små til cup i Danmark i påsken 2022.
Hilsen Konnerud håndball J/G2008

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Team Konnerud i utvikling
Tekst: Lage Sofienlund

Før denne sesongen bestemte skigruppa seg for å
etablere et seniorlag (Team Konnerud Elite) som
skulle ha som mål å ivareta de eldste skiløperne i
klubben. På den måten har man lagd et skitilbud i
Konnerud IL som strekker seg fra du er tre år og
går Onsdagsrenn til du er seniorløper som banker
på døra til landslag og verdenscup.
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Sesongåpninga på Beitostølen i november blei en fin start
der Tiril Liverud Knudsen blei vår beste løper med en
14.plass på 10 kilometer skøyting. Vi stilte med sju kvinner og en mann på start. Vi er spesielt stolte av at hele
10% av startfeltet i norsk elitelangrenn for kvinner er
Konnerudløpere.
Norgescupåpninga gikk på Gålå i slutten av november.
Dette blei ei knallgod helg for Konnerudgjengen som
denne helga mønstret 17 løpere til start. Kristine Stavås
Skistad gikk her inn og vant sprinten for kvinner senior og
Maria Hartz Melling vant både sprinten og 5 kilometeren
for kvinner junior. Tiril gjorde også her gode skirenn og

blei nummer 9 i skøyterennet. Med 12.plass i sprinten og
5.plass i klassiskrennet blei det en veldig fin helg for Tiril.
Veldig gledelig på Gålå var det også at Kristian Kollerud
gikk seg helt til semifinalen i juniorklassen. I kamp med et
og to år eldre gutter fikk han virkelig strukket seg i semifinalen. Veldig god læring og erfaring for Kristian og veldig
gøy for klubben at også gutta nå viser tenner ute i store
skirenn. Søndag blei Kristian nummer 2 i M18 på 10 kilometer klassisk.

inn til fjerde og femteplass i kvinner senior. Kristine har
gjennom sin seier i går kvalifisert seg til verdenscupsprinten
på Lillehammer i starten av desember. For resten av gjengen
er neste mål nå Skandinavisk cup på Beitostølen i midten av
desember.
Følg gjerne hverdagen vår på facebook og instagram under
navnet Team Konnerud Elite.

I skrivende stund er det mandagsmorgen på Gålå og helga
avslutta i går med gode klassiskrenn i norgescupen. Spesielt
gledelig var det med Margrethe Bergane og Tiril som går

Sammen om noe!
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Tilbake til hula vår
Tekst: Stine Sveia-Nilsen

Velkommen til ny håndballsesong, alle gamle og
nye håndballvenner. Endelig er håndballen i full
gang for alle store og små på Konnerud. Endelig
har vi fått gjenoppta hverdagen i håndballgruppa.

Lagene har brukt mye kreativitet det siste året, og ikke visste
vel vi at man kan spille håndball med ski og skøyter på
beina, eller at det er mulig å trene finter og hoppskudd i
ballbingen i - 10 med utehåndballer. Men fra i høst har vi
endelig fått komme inn igjen i Konnerudhallen med store
og små.
Det skjer mye i håndballgruppa. Denne høsten er det igjen
håndballskole med 50 ivrige barn i alderen 6-8 år, og
trenere er jentene på J18/ juniorlaget som trår til for de
små. I tillegg har vi fått ta i mot nesten 80 allidrettsbarn
som skal få prøve seg noen uker i håndballhallen, og trenerne til denne gjengen er guttene og jentene på G/J13.
2014-barna er også godt i gang i håndballfamilien, og har
allerede rukket å spille sine første kamper i den røde drakta
med stolte foreldre og besteforeldre som tilskuere. Det gror
med andre ord godt på rekruttsiden i håndballgruppa.
De eldre lagene er godt i gang med seriespill i egen region.
Nå spilles det kamper hver helg i Konnerudhallen med
publikum til stede. J16 og J18 har i tillegg klart å kvalifisere
seg til de nasjonale seriene som spilles mot lag fra hele
landet.
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Har du lyst til å prøve deg
på håndball?
Vi sees i Konnerudhallen
Ta kontakt med rekruttleder Stine på stine.sveia@gmail.com
Treningstider for 1.-3. klasse i Konnerudhallen:
2. klassinger (f. 2014) torsdag 18-19
3. klassinger (f. 2013) mandag 18-19
4. klassinger (f.2012) tirsdag 16-17
Men Konnerud håndball består jo ikke bare av lagene våre,
vi er helt avhengige av dommere for å spille kamper.
Til tross for korona og nedstengninger har vi klart å utdanne
nye dommere, som nå er godt i gang med å dømme de
yngste lagene. Konnerud håndball har en god dommergruppe, og vi prøver å vise dommerne våre at vi setter stor
pris på den viktige jobben de gjør.
Med så mye aktivitet legges det ned massevis av dugnadstimer for å få hallen til å gå rundt av trenerne som stiller
uke etter uke og gjør en innsats for at barn og unge skal få
drive med idretten sin. Men i tillegg må vi ha foreldre til å
bygge lag rundt laget, til å steke vafler i kafeen, ha ansvaret
for sikkerhet i hallen, sitte i sekretariat, billett osv.

Tusen takk for all innsats
og for alt dere gjør
for håndballbarna - og
ungdommene våre!

Ernæringsuke

I uke 42 hadde vi fokus på ernæring i Konnerud Håndball. Alle spillerne
fikk servert et sunt måltid for idrettsutøver med kylling wraps i grov
tortilla. Mer enn 550 wraps ble servert til små og store spillere og trenere. Damene på kjøkkenet har meldt om magisk stemning gjennom
hele uka, og bare sultne og blide spillere og trenere.
Tusen takk til NBBO-Nedre Buskerud Boligbyggelag som var med på
laget vårt, og gjorde det mulig for oss å gjennomføre denne uken!

DHC2021

Helgen 27.-29. august arrangerte håndballgruppa endelig Drammen
håndballcup igjen. Dette var en av de første cupen etter gjenåpninga,
og publikum satt i kohorter og alle måtte vise grønt koronapass. Men
for en lykke. Endelig kamper mot andre klubber igjen. 318 kamper
ble gjennomført med 133 lag fra Bergen i vest til Trondheim i nord
og Fredrikstad i øst. Mye jobb på våre lag som enda ikke hadde fått
stablet seg helt på beina etter nedstenginga, men enorm spilleglede
og håndballglede blant flere tusen spillere, trenere og foreldre og
superdugnadsinnsat.

Sammen om noe!
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Veteransykling KIL sykkel
Tekst: Terje Thorstensen

Det er fortsatt like moro å sykle i terreng etter at du
har passert 50 år også. Det er denne flotte gjengen
et bevis på.
Vi er en gjeng som samles hver onsdag kl.18.30 fra
klubbhuset der oppmøte ligger i snitt på 8-10 personer.
Alderssammensetningen er fra 40+ til 60+. Dagen før trening legger 1 av medlemmene ut treningsturen slik at alle
får forberedt seg på best mulig måte. Det er stort sett kjente
klassiske turer, med noen få unntak. Vi er overalt på begge
sider av byen, Vestskauen, Røysjømarka og selvfølgelig mest
i vår egen bakgård. Turene varierer i lengde og tid fra 20-60
kilometer, men vi er bestandig hjemme til kveldsnytt! Dette
er en gjeng med mye humør og treningsglede, og det er
bestandig faste holdepunkter for oppsamling slik at vi sykler
samlet stort sett.
På turene våre kan vi oppleve mye i form av dyr/fugleliv,
innlagt bading på Landfalltjern og Stegla, og diktopplesning
i Portåsen med vår egen poet Erik Gustavsen. På turene
over til Eiker’n via Rønnehue og Plassane får vi informasjon
fra vår egen kjentmann Jan Fredrik Ørmen om hva som
skjedde før i tiden på disse gamle husmannsplassene. Har
noen fått et teknisk problem/punktering så er alle behjelpelige med gruppearbeid. Svein Bolstad er vår tekniker som
fikser det meste selv uten egnet verktøy. Alt i alt er det bare
oppsider med å være en del av denne gjengen, selv om noen
blir litt stive og støle i karosseriet dagen derpå. Dette er en
erfaren og sprek gjeng der mange også deltar i turritt som et
treningsmål for sesongen, og litt konkurranse er det også på
en del Stravasegmenter blant gutta.
Fellestreningene starter etter påske og pågår ut september og
vi ønsker oss nye medlemmer av begge kjønn.
Stammen i laget er bl.a Konneruds sprekeste brødre over
60 år Svein og Håvard Bolstad, Jan Fredrik Ørmen, Erik
Gustavsen, Stein Ødegaard, Helge Johansen, Nils Christian
Weel, Bjørn Hafnor, Trond Nilsen, Kjetil Knudsen og
Terje Thorstensen. I tillegg har vi en del hang arounds som
Trond Baklid, Glenn Østerud, Martin Farrell, Magnus
Lindaas, Jon Eivind Kibsgård, Jørgen Botilsrud, Ole Andre
Garnvik, Svein Olav Lindtveit og Jan Dekko. Håper jeg
ikke har glemt noen.
På vegne av veterangutta Terje Thorstensen
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Konnerud Fotball er sertifisert
som Kvalitetsklubb!
I 2018 begynte fotballstyret prosessen med å kvalifisere Konnerud Fotball som Kvalitetsklubb. Etter
en tid med mye arbeid og litt pandemiforsinkelse,
ble vi endelig sertifisert av Norges Fotballforbund
som Kvalitetsklubb nivå 1 nå i november.
Sertifiseringen sørger for at vi som fotballgruppe får et
kvalitetsløft i form av fokus på trygge rammer, god organisering og struktur, bedre leder- og trenerkompetanse og en
tydeligere identitet. Alt dette er med på å forenkle klubbhverdagen og sikre at vi har all dokumentasjon på plass og
det formelle i orden, slik at vi kan bruke mer tid på å skape
aktivitet for våre medlemmer. Vel så viktig er at vi nå har på
plass både verktøy og rammeverk som vil gjøre hverdagen
enklere og mer forutsigbart både for nye og gamle medlemmer og for fremtidige nye styremedlemmer.
Vi som tilhører fotballgruppa som tillitsvalgte, ansatte,
trenere, ledere, spillere og foreldre skal være glade for at fotballforbundet bryr seg om og bidrar til en god og strukturert klubbhverdag. Veien frem til sertifisering har vært vel så
viktig og lærerik som selve målet. Arbeidet med de 20 kriteriene innenfor de 4 hovedområdene aktivitet, organisasjon,

kompetanse og samfunn og verdiarbeid har gitt oss mange
gode refleksjoner og diskusjoner som igjen har vært med
på å heve kvaliteten på arbeidet som har blitt gjort. Mye
var på plass allerede men som manglet noe dokumentasjon.
Noen kriterier måtte etableres og noen nye rutiner måtte
utarbeides. I tillegg til en oppdatert Sportsplan utarbeidet av
Sportslig Utvalg, har fotballstyret i prosessen også utviklet
en Klubbhåndbok til hjelp for både nye og gamle medlemmer. Det er mye god lesning å finne her på www.konnerud.
no/fotball under «veiledninger».
Vi er en stor klubb med mange ledere og trenere og det
mest krevende arbeidet å få på plass var kompetansekravet
på trenersiden. Skolerte trenere er avgjørende for kvaliteten
på feltet og i en kvalitetsklubb så kreves det at utdanning
av trenere settes i system slik at trenerne til enhver tid har
den grunnleggende og nødvendige kompetansen. Pga pandemien fikk vi ikke gjennomført de trenerkursene vi hadde
planlagt for i 2020 men i høst har vi gjort et skikkelig løft
og hadde neste 50 trenere som gjennomførte en eller flere
deler av Grasrottrenerkursene.
Kvalitetsklubb har vært et fast agendapunkt på nesten alle
styremøtene de siste 3 årene. Selv om det til nå har blitt
lagt ned et stort arbeid for å komme i mål ligger det også et
stort arbeid foran oss for å etterleve det vi har jobbet frem.
Jobben er ikke over, den har bare så vidt begynt og den
kommer forhåpentligvis til å bidra til å gjøre oss til en enda
bedre klubb fremover.
Fotballstyret tillater seg å være stolte av å oppnå denne
sertifiseringen, men selv om vi har nådd et mål er dette et
rammeverk og et innhold som hele tiden må vedlikeholdes.
På den måten sørger vi for at det hele tiden blir mer og mer
kvalitet i hvordan vi driver fotballgruppa.

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Nok et år med stor
Tekst og bilde: Trond Cato Martinsen

poster og stolper. Hvor mange som egentlig deltar på en
eller flere av turO-utvalget sine aktiviteter i løpet av året er
det dog vanskelig å si, da en stor andel av deltagerne forblir
anonyme.

2021 ble det 53. året i rekka med turorienteringsaktivitet i regi av Konnerud IL. Mottagelsen av
aktivitetene var svært god, og den stigende deltagerSesongstarten for Stolpejakt og turO har historisk sett vært
trenden fortsatte.
i løpet av mai, med samtlige poster på plass i skogen til
Av ting som har skjedd innenfor «bynært friluftsliv» i løpet
av 2021 kan nevnes comeback for vinter-turO, innføring av
QR-koder, rekordtidlig sesongstart og en fortsatt stigende
deltagertrend. Med gjeninnføring av turOrientering vinterstid, tidligere kjent som «ski-jeger’n» på 70- og 80-tallet, tilbyr nå Konnerud IL lavterskel mosjonsaktivitet året
rundt. Spennvidden i tilgjengelig opplegg er også såpass
stor at både den aktive orienteringsløperen, turgåeren, småbarnsfamilien og para-idrettssutøveren har et tilbud. Snaue
400 personer har valgt å registrere sine koder fra besøkte

midten av juni. Ettersom en «moderne» vinter er en god
del kortere enn en det «tradisjonell» vinter pleide å være
har orienteringssporten gradvis fått en stadig lengre sesong,
noen også mosjonsbiten av idretten henger seg på. De første
postene i 21-sesongen var derfor ute til 1. april, mens samtlige 75 turmål var hengt opp til 8. mai. De første postene
riktignok i en del snø, men for de ivrigste var dette ingen
hindring. Av deltakerlistene ser man tydelig at flere tilbud
gir flere deltagere, både fra egen bydel og «utenbygds». Et
god omdømme som arrangør gjør dessuten sitt til at mange
kommer tilbake år etter år.

Et utvalg av bilder fra siste år.

Til stolpejakt er sykkel et ypperlig fremkomstmiddel.

Henning Gaarder er fotografert av Terje W. Pettersen.
Øvrige bilder er tatt av TC Martinsen.
Henning Gaarder ble i sommer tildelt Konnerud IL sitt hederstegn, etter mange års innsats for
mosjonsidretten

Terje Haare i turO-utvalget med litt aktuell deltagerinformasjon.
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Av turer kunne man (sommerstid) i 2021 velge mellom 5
kart, med til sammen 75 poster. Områdene som ble valgt
var denne gang Konnerudkollen, Damåsen, Lysløypa,
Vardåsen – nord i Røysjømarka samt Majordammen. Som
tidligere var samtlige turer nivågradert etter internasjonal
standard, fra grønn som enklest til svart som mest krevende. Postene ble lagt i «naturlige» runder med tanke på
å gi deltagere mest mulig turglede og positive opplevelser
av å ta seg fram i ukjent mark. Et 10-talls av turmålene
blir vært år trukket fram som «utvalgte poster», denne gang
bl.a. utsiktspunktet «Krakken» på Konnerudkollen, demningen ved Torjevannet i Røysjømarka samt Rønnehue på
Vestskauen. I tillegg til ordinær turOrientering ble det satt
ut 3 turer med Stolpejakt, totalt 30 turmål.
Siden klubbens turO-utvalg gjenoppstod i 2013 har man,
sammen med Orienteringsforbundet, utviklet turO-produktet bit for bit. Foran 21-sesongen bestemte man seg for
å merke samtlige turmål med QR-koder (i tillegg til vanlig
tekst), dette fordi mange allikevel har med seg mobiltelefon
på skogsturene sine, og at man på denne måten gjør postregistreringen en god del enklere. Montering av reflekstape på
samtlige vinterposter er også et forsøk fra fjoråret som har

Dette postflagget er satt opp av Konnerud IL

blitt videreført. Egentlig en liten detalj, men som adskillige
har sagt fra at om de syntes var topp. Av «ikke-sportslige»
nyheter var eget gavekort for turO noe flere satte pris på.
Hva er vel bedre å gi bort i gave til en som har alt?
Når dette leses er sesongen for vinter-turO i gang, som varer
ut mars måned. Status for kommende sommer sitt opplegg
som følger: aktuelt terreng er synfart (sjekket for endringer
i vegetasjon etc.) og klubbens kartbase oppdatert. I tillegg
er samtlige tiltenkte turmål kontrollert i løpet av høsten.
Rydding av stier er også gjennomført der dette har vært
påkrevd. En del kontorarbeid gjenstår fortsatt før kart kan
sendes til trykking, informasjonsmateriell kopieres, deltagerkonvolutter pakkes, og opplegget for Stolpejakt og turO
publiseres. De første stolpene og postflaggene planlegges satt
ut til påske. Detaljert informasjon om våre tilbud er å finne
på turOrientering.no/konnerud.
Det er også mulig å følge oss på Facebook
– «turOrientering Konnerud IL».

Sees på skauen!

Registrering av poster online har blitt tatt
godt imot

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Takk
Vi har alltid mange å takke i et frivillig lag av størrelsen
til Konnerud IL. Det blir nesten alltid feil å nevne
noen, fordi det gjerne kan virke som at det er
mange man ikke takker.
Så takk til DEG. DU som leser dette, som har hjerte nok for KIL til at du har kommet hit i bladet – du har gjort
noe, stort eller smått for KIL, eller for noen på Konnerud, som har gjort livet litt bedre eller veldig mye bedre for
noen andre. Takk for din innsats.
Videre skal jeg nevne noen med navn, spesielt fordi de har hatt verv i KIL i mange år, lagt ned masse tid, vært i gøye
møter, men også ubehagelige. De har nok blitt spurt hjemme, og spurt seg selv til tider; «hvorfor gjør jeg dette?».
Svaret har de nok funnet i de blide ansiktene som har funnet mestring – for første gang eller igjen for hundrede
gang. Eller i samholdet, felleskapet, tilhørigheten.

Takk til Karianne Husemoen.

Karianne har vært en viktig del av hovedstyret i KIL i mange år – som en alltid positiv dame har hun jobbet for et
bedre Idrettslag som tar vare på barn og unge. Karianne gikk ut av det gamle hovedstyret da nytt styre var på plass.

Takk til Børre Haugen.

Børre har styrt den økonomiske skuta som er Konnerud IL med stø hånd i flere år. Han har fulgt opp ansatte og
hatt god kontroll på inntekter og utgifter i laget. Mye av den trygge økonomiske grunnmuren KIL har kan vi takke
Børre for, der jobben han har lagt ned har ført til dette. Børre gikk også ut av det gamle hovedstyret når nytt styre og
styreform var bestemt.

Takk til Marius Jagland Berntzen.

Marius har fortsatt verv i KIL, men tok også på seg å sitte i hovedstyret de siste årene og har kommet med verdifull
erfaring inn i styret og stell i perioden han har bidratt. Takk for ditt bidrag!

Takk til Geirr Kihle.

Mr. Konnerud er heldigvis heller ikke ferdig med verv i KIL, men har kastet inn håndkledet som styreleder.
Heldigvis er vi så heldige å ha Geirr med videre i anleggsgruppen og skigruppa hvor vi kan nyte av hans lange erfaring – den er uvurderlig.

Takk til Camilla Lau Winge.

Camilla gjorde en topp innsats i den siste perioden med det gamle styret før vi endret styreform.
Camilla er profesjonell og positiv og måtte gå ut av sitt verv da andre familiemedlemmer ble aktuelle for styrende
verv i KIL, takk for innsatsen!
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Allidrett for første klasse
– vi besøker idrettene!
I tradisjon tro har første klasse vært rundt hos de ulike
gruppene danne høsten for å besøke og prøve seg
frem i alt det idrettslaget har å tilby.
Det startet med sykkel hvor barna var rundt på stadion før fotballgruppa tok oss godt imot i høstværet. Orientering gjorde
klart for nattorientering med hodelykt, mens håndballen tok
oss inn i varmen i konnerudhallen. Til slutt før jul har vi fått
være sammen mad bandygruppa på isen.
Etter jul stå også skigruppa klar til å ta oss imot på skistadion før vi
får prøvd alle idrettene enda en runde.
I år er det rekord på allidretten med over 90 påmeldte barn som
møter på samme trening – det er helt topp og skaper mye aktivitetsglede på ett sted. Hver trening blir som et arrangement – og idrettene
synes det er kult å vise frem det beste de vet i verden for så mange.

Sammen om noe!
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KIL Senior

Seniorgruppa er i gang etter lang pause...
Da pandemien slo over landet som en bølge måtte
KIL-senior som andre legge ned aktiviteten og
vaffer’n en periode. - Det ble en veldig lang pause ,
noe som våre medlemmer syntes var både trist og
slitsomt. For det og treffes hver onsdag på
Klubbhuset kl.11 til en kopp kaffe, en helt nydelig
vaffel og, ikke minst den gode praten, er en viktig
ingrediens i uken til hver og en av oss.
Derfor kalles også treffet vårt for «Vaffer`n» - det er et kjent
begrep på Konnerud ,- møteplassen for pensjonister og for
det meste bare menn. DU som leser dette og er "opp i årene"
er hjertelig velkommen!
I høst har vi hatt besøk av flere gjester, som orienterer om
forskjellige temaer og situasjoner. Clas Brede Bråthen var
innom og fortalte om norsk hoppsports historie,- veldig flott
foredrag om en rik og viktig idrettsgren i landet vårt.
Etter dette var Lage Sofienlund hos oss og fortalte om deres

rundreise i landet vårt , sammen med sin familie – det var
flott å høre om.
Så har vår nye styreleder i Konnerud idrettslag , Kristin
Ørmen Johnsen, fortalt om idrettslagets mange utfordringer
og fremtidsplaner.
Vi har vært ca. 40 personer tilstede i høst og fått flere nye
medlemmer ,- men det er plass til flere.
Nå står vintersesongen for døren ,- og da skal vi enda en gang
være med på World Cup , hjelpe til med snøproduksjon ,- og
vise at dugnadsånden fortsatt lever.

Vi heier på KONNERUD.
Ta kontakt med meg som leder av gruppa
med vennlig hilsen
Odd Gusrud
91 84 32 21

Aktiv Senior timer i Konnerudhallen:
Kl 10.45 når ungdomsskolen tar lunsj og de spreke elevene går
opp mot skolen igjen fylles hallen på nytt av andre sprekinger!
Dette er en helt spesiell type sprekinger. For da andre pensjonister bruker dagene sine i Spania eller på dags-cruise til Strømstad
kommer det alltid en gjeng spreke damer og herrer (ja, det heter
ikke lenger jenter og gutter) og fyller hallen med kraft, svette og
iver etter å bli sprekere.
Even har tatt på seg ansvaret for å temme disse spesielle typene
mennesker, noe som det ser ut til at alle trives med. Her blir det
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brukt forskjellige verktøy for å roe ned kreftene som er i sving.
Stoler, matter, lette vekter og strikker blir flittig brukt for å få til
en variert økt der flest mulig av utøvernes muskelgrupper skal
bli trent opp.
Hvis du ikke befinner deg i Spania for tiden og vil være med denne
spreke gjengen på trening, så er det plass til flere!
Torsdager kl 10:45 i Konnerudhallen.
Inngang 50 kr pr pers.

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Konnerud IFO: 1-4. klasse

Idrettsfritidsordning på Konnerud, som
tilbyr det lille ekstra!
Tekst: Ronny Sørensen

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.
Med base i Konnerudhallen har vi tilgang til det meste
av idrettsanlegg rett utenfor døren. Vi har blant annet
en rekke fotballbaner, beachhåndballbane, en stor flate i
Konnerudhallen med masse utstyr, 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; svømmekurs på Blekkspruten med tre
ulike nivåer, slalåmkurs i Haukåsbakken med instruktør,
hoppkurs i Gjerpenkollen, håndballkurs, orienteringskurs,
rulleskikurs, golfkurs på Imjelt Golfsenter, frisbeegolf på
Marienlyst er eksempler på noen av kursene vi har hatt tidligere.
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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
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, apparatsisten, egne balansedager, turn, ski med fokus på
skileik, hopp, skøyter og bandy, håndball, capture the flag,
dans, turn, «hjul-dager», Amazing Race, morsomme hinderløyper, papirflykonkurranser, tårnbygging, «den STOREhoppeputa» og mye annet gøy! Vi har også egne turneringsdager som «IFO- Champions League», IFO-OL, 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 aktivitetstiden er fra ca.kl.1430-1530. Etter aktivitet tilbyr vi leksehjelp fra kl. 1530 for de som ønsker det
eller frilek i hall eller ute.

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?

Etter en enorm pågang etter sommerferien, har vi nå noen
ledige plasser fra januar. Hvilke dager er det ledig plass? Vi
har ledige plasser for alle skoler torsdager og fredager. For
elever fra Konnerud skole er det i tillegg ledige plasser på
tirsdager. For elever fra Vestbygda- og Hallermoen skole
er det enkelte ledige plasser utenom torsdager og fredager,
men her må vi se nærmere på klasse og sluttider.

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

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Av ungdom for ungdom
Tekst: Simen Oscar Bø Wie

ÅTTE år med samarbeid. Konnerud Idrettslag og
de tre skolene, Hallermoen, Vestbygda og
Konnerud skole. Det begynte i det små for 5-7
klassinger, før vi utvidet gradvis helt ned til 2 trinn.
Nå får nesten 1000 barn aktivitet hver uke.
Aktivitetslederne som kommer fra Svensedammen
Ungdomsskole, er 12 til 14 år gamle og går dermed i 8 og
9 trinn. De har selv gått på de samme skolene, og selv vært
med på løpet og har dermed helt fra de gikk i 2 klasse deltatt hvert eneste år i timen Fysak.
Fysak står for fysisk aktivitet og er rene vidundermedisinen.
Her får du noe overlegent til samtlige vareinventar på alle
Nordens helsekostbutikker. Det er til og med bedre enn alt
du får på apoteket. Den cocktailen med deilige belønningskjemikalier som frigjøres i deltakerens hjerne kan ikke sammenliknes med noen annen enkeltmedisin.
Bevegelse er vidundermedisin. Derfor holder vi det gående.
For barnets skyld. Men ungdommene også! De får jo den
flotte erfaringen av å være ute i praksis. I leken. På banen,
i bingen, med laget, for laget. Ledende inspirerende opp-
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løftende. Forbildet. Ungdommen som nå får være noe for
noen andre.
Den uka har ungdommene delt ansvaret i to. De får 500
barn vær totalt i løpet av den uken de er ute. 3 timer på
tirsdag. 3 timer på onsdag og 3 timer på torsdag. 9 timer
hvor de skal løfte opp, inspirere, støtte og glede. De aktiverer og prøver. De vokser som individ og skriver ned erfaring
i livets bok. Det er ikke bare enkelt. Se for deg at det er sjette time på torsdag ettermiddag. Seksti elever har konsentrert
seg så godt de kan i en hel skoledag og får endelig ha Fysak.
De har rukket opp hånda i mattetimen, spurt pent om å gå
på do i norsktimen og lest stille om norsk flora og fauna i
naturfag. Hele dagen har de konsentrert seg.
Så er de endelig ferdige med den femte timen. Da er det
Fysak! Hurra! Endelig masse aktivitet og bevegelsesglede.
Men så skal de jo høre på litt hva slags lek det er vi skal
ha i dag. Og når du står der sammen med bestevenninnen
din som har en fryktelig morsom historie å dele, så kan det
være litt vanskelig å konsentrere seg. Eller så har du kranglet
med en klassekamerat og du er enda litt sur og klarer ikke
stå stille ved siden av han. Da kan det være litt vanskelig
å stå stille å ta imot beskjeder. Så når da ungdommen vår
skal forsøke å forklare en ny lek til de flinke, men bittelitt
slitne ufokuserte barna, så kan det være litt krevende enkelte

dager. Andre dager er det helt fantastisk. Poenget er at det
ikke alltid er så lett for ungdommen å stå idet. Være leder
for 20- 30 barn som skal få utforske en ny aktivitet. Da er
det godt å være et lag. Ungdommene er i grupper på 5-6 og
snakker sammen med prosjektleder om hvordan dagen skal
være. Hvordan skal vi gjøre neste time slik at vi spiller hverandre gode og får en god økt.
Aktive lokalsamfunn er et uttrykk for samarbeid mellom
idrettslaget og de andre organisasjonene der folk bor. Med
et samfunn, så mener vi alt fra tettsteder til bydeler, slik
som konnerud. Når vi snakker om aktive lokalsamfunn så
dreier det seg om at Konnerud IL samarbeider med skolene, barnehagene pensjonistforeningen, sanitetsforeningen,
sjakklubben, bueskytterne, matbutikkene, malingsforetnin-

gen, utbyggere og alle andre aktører og organisasjoner vi
har. Idrettslaget jobber alltid for at folk skal ha et aktivitetstibud og ønsker at de du allerede har skal bli enda bedre.
Det er fordi vi vet hvor viktig det er med bevegelse. Og ikke
minst, hvor GØY det er!
Det er åttende året på rad at skolene fortsetter det gode
samarbeidet med idrettslaget. Det er et samarbeid som har
spredd seg til flere andre bydeler og idrettslag. Åssiden IF,
Mjøndalen IF, Skiold, Strømsgodset er de bydelene som har
kommet i gang med et lignende samarbeid og vi samarbeider alle sammen om å utvikle det videre og stadig komme
med gode aktivitetstilbud for våre aktive lokalsamfunn.
Idrettslaget, skolene, barna og ungdommen. Idrettslaget
koordinerer, ungdommen leder.

Sammen om noe!
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Høsten 2021 på KIL-Esport
– skrevet av en gamer
Tekst: Sofie Amalie Våme

Konnerud Idrettslag E-sport – KIL Esport

Som en E-sport-gruppe er det gøy å de at det er flere som
synes det er moro å komme inn på gamingrommet vi
holder til å for å kunne game og ha det gøy sammen. For
de fleste er det mer gøy å kunne være i samme rom som
vennene sine og ha muligheten til å ha virkelige samtaler
sammen mens man gamer, enn å sitte hjemme alene mens
man snakker online. Det å være medlem av denne fantastiske E-sport gjengen betyr også at man har muligheten til
å bli kjent med nye mennesker som allerede har en samme
interesse som deg selv.
I E-sport-gruppa er det en stor variasjon av aldre, det er
alt fra 8.klasse til 3.klasse vgs. Selv om det er høye aldersforskjeller, så betyr ikke det at vi ser på hverandre ulikt. I
E-sport-gruppen blir alle respektert på samme nivå, noe
som også gjør at det kommuniseres bra under kamper.
Ettersom alle har like mye å si.
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The HIVE

The HIVE er en stor gaming-convention, også kalt
LAN (Local Area Network), hos Drammens Ballklubb
i Ørenhallen. The Hive ble avholdt den 29-30 oktober.
Dette var morsom opplevelse for mange, også oss fra Kilesport som var en liten gruppe som deltok i konkurransene
Rocket League og OverWatch. Det å ta del av et såpass
stort lan, gir gamere fra overalt muligheten til å møtes.
Dette er en mulighet til å skape nye vennskap med mennesker man kanskje aldri hadde trodd man skulle møte, i tillegg til at man har en mulighet til å skape en nærmere bånd
med de menneskene man allerede kjenner. Ettersom det
tilbringes en hel helg sammen, knyttes det bånd på tvers av
klubber og tilhørighet – en veldig god mulighet for gamere
som ofte sitter hjemme foran skjermen. Her hadde stort
sett hver og en god tid til å gjøre det som interesserer dem.
Nemlig gaming og e-esport!

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Damelaget Konnerud Fotball

Hovedfokus på treningene før sesongstart var derfor blant
annet øvelser som har «tvunget» jentene til å holde ballen i
laget og å bli trygge på egne ferdigheter med ball. Oppmøte
på treningene har variert stort, men vi har hele tiden hatt en
kjerne med spillere som alltid møter opp.

Tekst: Kim Pedersen Lieblein

Damelaget anno 2021 har vært en fin miks av ungt
pågangsmot og noen rutinerte ringrever. De fleste
av jentene bor på Konnerud, men vi har også noen
Så…tilbake til sesongen 2021. I all beskjedenhet må man
bidragsytere fra nærmiljøet utenfor Konnerud.
Gjennom pandemivinteren ble det tidlig klart at det nok
ville bli vanskelig å melde opp lag i 11’er serien (i 2019
spilte laget 11-er), så i år ble det til at laget spilte i 4. divisjon 7’er.
Hovedmålet for laget er at jentene skal ha det gøy (selv om
det jo også er mer artig å vinne enn å tape…. ) og at de
som er fornøyd med det, nettopp skal ha et slikt tilbud på
Konnerud. Etter en lang vinter og vår med fortsatt usikkerhet om det i hele tatt ville bli noe av sesongen, fikk vi endelig bekreftelsen tidlig i sommer. Det ville bli spilt enkeltserie
etter sommerferien og med 9 lag i avdelingen. Uten hverken
seriekamp eller en eneste treningskamp på 20 måneder, var
det et svært spent trenerteam som var fullstendig uvitende
om hvordan vårt sportslige nivå var i forhold til de andre
lagene denne sesongen.

😊

Trenernes (les: Thomas og Kim) fotballfilosofi har hele
tiden vært å ha mest mulig ballinnehav, og å variere mellom høyt og lavt press både avhengig av motstander og etter
hvor mye «guts» det er igjen i beina etter hvert som kampene skrider frem.
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kunne si at den sportslig sett ble vellykket. Det ble serie –
og kretsmesterskap etter 8 seire av 8 mulige, og en målforskjell som ga 44 plussmål!!!!
Vår stil med masse spilleglede og ballinnehav, viste seg altså
å holde helt inn til seriegull.
For den kommende sesongen så er laget meldt på i vinterens
futsal serie, så får vi se hva vinteren bringer med hensyn til
om det blir 7'er eller 11’er serie neste år.
Nedenfor er også referat fra årets siste kamp, hvis dere vil ha
med noe fra den. Den ble en skikkelig rysare .
Det var et ørlite snev av nervøsitet å spore i garderoben før
seriefinalen mot Svelvik. Sjelden har det vært så stille før en
kamp.
Selv trenerne var oppe i sone 3 puls allerede timer før dommeren skulle blåse i fløyta.
Seriefinalen hadde en perfekt ramme. Speaker var på plass,
flomlyset var på, Svelvikposten stilte mannsterke og publikum var flere enn noen gang. Et duggfriskt kunstgress
sammen med tåken som seig innover stadion gjorde så man
nesten måtte gni seg i øynene, for å konstatere at kvelden
ikke var regissert på forhånd. Og for en seriefinale det skulle
bli. Etter å ha havnet under etter skarve ett minutt, så slo

😊

Spillerne:
Cathrine Helliksrud Semmerud
Toppscorer med 19 mål
Stine Bæra (kaptein)
12 mål
Stine Amundsen (keeper)
Emilie Thoen Bodahl (keeper)
Julie Henriette Arnesen
4 mål
Marianne Kakimoto Jørgensen
2 mål
Andrine Larsen Asbjørnsen
1 mål
Mina Celine Røine
6 mål
Miriam Lindland
Disse har også bidratt i noen av kampene:
Selma Lillaas
Ada Berge
Marte Lindland
Emma Elise Aas
1 mål
Wendy Linders
1 mål
Josephine Marie Lyche
4 mål
Jessica Patricia Ursutiu

våre jenter kraftig tilbake som så ofte før. Det ble både 1,
2 og 3 mål før vi gikk til pause med en ganske komfortabel
tomålsledelse. Svelvik anført av sin spillende trener med
12 landskamper og OL bronse i fotball fra Atalanta i 1996
(les-Kjersti Thun), var nok ikke helt fornøyd med tingenes
tilstand. Det fikk vi også merke fort i 2. omgang, da Svelvik
reduserte allerede før 3 minutter var spilt. Resten av omgangen bølget frem og tilbake med sjanser til begge lag. Det
var stolpeskudd, det var redninger, det var kramper og det
var sist men ikke minst en heroisk innsats av våre jenter.
Kampen endte med 3-2 seier og 8 seiere av 8 mulige i årets
serie. For en kveld….

Trenerkurs våren 2022
Høsten 2021 ble det satt opp tre ulike kurs over 1 time hvor vi gjennomgikk temaer som motivasjon og miljø, treneren i praksis, grunnkurs for
trenere, og planlegging.
Noen kurs var det mange på, andre måtte vi slå sammen for å bli nok.
Likevel vet vi fra undersøkelser at mange etterlyser flere kurs med innhold som går på tvers av idrettene – noen etterlyser også flere kurs i
særidretten.
Meld deg på kursene som kommer utover våren – og meld gjerne inn om det er kurs du savner!

Ta kontakt om du har gode ideer du lurer på om vi har plass til i
idrettslaget!
Alle er velkommen til å bli med i felleskapet i Konnerud IL. Likevel er det ikke sikkert vi har aktivitetstilbud for alle – for det må drives av
frivillighet.
Vi har prøvd å dra i gang ulike ungdomstiltak som allidrett for ungdom, multisport, gømtimen og andre tiltak (som for eksempel basket som nå
er dratt i gang på noen aldre), noen tiltak har vi sikkert ikke tenkt på enda engang.
Kjenner du at du har en god ide du vil ha ut i livet, voksentrening, ungdomstrening, yoga eller annet, i regi av idrettslaget, ta kontakt så ser vi
om vi får til et nytt tilbud sammen. Brage@konnerud.no
Har du lyst til å være trener i noen av tilbudene vi har aller andre tilbud ta gjerne også kontakt – trenere er det alltid stort behov for!

Sammen om noe!
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B-laget er seriemester
Tekst: Lage Sofienlund

Et hanglete, småskada og covidtrent b-lag dro seg
denne høsten gjennom 6.divisjon. Heldigvis for oss
blei det flere poeng enn det var gode prestasjoner.
Til slutt sto gjengen plutselig ansikt til ansikt med
Åskollen og kunne sikre seriemesterskap og
opprykk.
Vi fikk i løpet av høsten knekt i gang mange av gamlegutta
etter covidpausa og vi er nå en solid gjeng som holder kroppene i gang med ei økt i uka gjennom vinteren. Det er
treningsmengder det er mange år siden store deler av denne
gjengen har hatt, så faren for overtrening er overhengende.
Gode restitusjonsøkter blir en nøkkel gjennom vinteren og
både Haugerud og Nygård har landa private sponsoravtaler
med YT og tar isbad i lunsjen på jobb hver dag.
Et nytt grep vi også tar den kommende sesongen er at vi
monitorerer søvnen til småbarnsfedrene på laget. Det gir
oss mulighet til å ta mer faktabaserte laguttak. Som lag har
vi også tatt konsekvensen av vektdebatten i toppidretten.
Vi har derfor gjort en avtale med gatekjøkkeneierne på
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Garntangen, Toppen Grill, Snappys Krokstadelva og Burger
King Kjellstad som i året som kommer leverer næringsrik og
god mat etter bortematcher. Den geografiske fordelinga på
avtalestedene er ideell slik at vi alltid vil ha tilgang på et god
måltid etter tøffe matcher.
Vi gleder oss over en flott høst i fotballgruppa og ønsker
alle idrettslagsvenner et godt nytt idrettsår.
Redaktør kommenterer: Beskjedent nok nevner ikke
B-lagsgutta selv at de dro med seg bøtta hjem fra årets 6.
div og skal opp og møte hardere motstand neste år. Det
finnes ikke engang et bilde av bøtta – da B-laget har rasket
med seg ulike titler de siste åra er det lett å ta lett på slike
seiere. Vi nøyer oss derfor med et bilde med den deilige
bøtta fra seieren i DT-cupen!

Ove – vår fotballfar
Tekst: Ole-Christian Larsen

Etter hele 29 år i fotballmiljøet på Konnerud, har
vår mann Ove Ragnar Teigen bestemt seg for å tre
ut av garderoben til A-laget, en gang for alle.
Eventyret startet allerede tilbake i 1993, da Ove var lagleder for 86-kullet fra Vestbygda. Etter dette så han seg aldri
tilbake. Han har siden fulgt årsklassene oppover og deltatt
på utallige cuper og arrangementer med konnerudgutta. År
2004 er blitt hugget i stein og rammet inn i hjertet til vår
kjære oppmann, ettersom han dette året var med å vinne
Dana-cup med juniorlaget til Konnerud. I finalen møtte
Konnerud Bærum SK og vant 2-0.
Som oppmann og lagleder i 29 år, har Ove vært med på å
forme samholdet og kulturen i vårt A-lagsmiljø. Han har
vært en bauta som har fulgt laget gjennom tykt og tynt,
kulde og varme, opprykk og nedrykk og dirigert gutta rundt
med utstyr. Det er vanskelig å sette ord på hvor viktig han
har vært for klubben og spesielt for oss gutta i seniormiljøet.
Man skal lete lenge etter en person som byr så mye på seg
selv, bryr seg så mye om en klubb og ikke minst legger så
mye i potten for en gjeng gærninger.

Personlig har jeg hatt gleden av å ha Ove som oppmann
siden 2010/2011. De første årene på A-laget gikk vi juniorgutta en hard skole, og vi lærte både å hente og pumpe baller etter boka. Vi har svømt i bekker og gravd dypt i snøen
etter fotballer, lært om lufttrykk og vært med på utviklinga
fra ballpumpa til kompressor. Men vi fotballgutta er enige
om at ingen pumper baller sånn som Ove Ragnar. Han
leser alltid av det riktige trykket på ballen og pumper inn
riktig mengde lufttrykk hver gang. Hver gang!
Ove har selv sagt at han kommer til å savne garderoben,
samholdet og gutta på Konnerud, og han har lovet å følge
med på kamper videre, men har understreket at det skal
være uten ansvar.
Med dette ønsker gutta dine på Konnerud A-lag å få takke
deg for alt du har gitt oss gjennom nesten 30 år. Du er og
forblir en legende i klubben, og vi kommer til å savne deg
som person, humøret ditt og glimtet i øyet.
Tusen takk, Ove Ragnar Teigen!

Konnerudgutt hei!

Vi veit du har ofra mye på hjemmebane for å ta deg tid til
å bli med oss rundt. Vi ønsker derfor å rette en stor takk til
din kone Ellen Marie, som har latt deg ta inn 20 illeluktende drakter i huset flere ganger i uka gjennom så mange år!
Sammen om noe!
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Trenger frivillige
til skisprinten
Tekst: Per-Jan Brekke

Etter en liten pause er skisprinten tilbake i Drammen,
og «frivillig-general» Trond Nyrønning trenger nå
hjelpende hender til å dra gigantarrangementet i
land.
Og Trond Nyrønning (59), som er fra Skoger og bosatt på
Konnerud, er selv blant de frivillige som har lengst fartstid
i skisprinten, nærmere bestemt helt siden 2005 da det ble
trippel norsk i herreklassen på Bragernes Torg med TorArne Hetland, Eldar Rønning og Børre Næss fra Kongsberg
i spissen. Dameklassen ble for øvrig vunnet av finske Virpi
Kuitunen med svenskene Lina Andersson og Anna Dahlberg
på de neste plassene.

Tilbake i sentrum

Og etter en ny og vellykket gjestevisitt på Konnerud i
2020, samt en korona-pause i 2021, er skisprinten tilbake i
Drammen sentrum torsdag den 3. mars neste år i tillegg til
næringsstafett på onsdag og Vibeke Skofterud-rennet (barneskirenn) på fredag. Og da blir det behov for både nye og
gamle frivillige.
– Vi bruker jo å ha mellom 350 og 400 frivillige i sving i
løpet av arrangementene, og interessen for å være med er
vanligvis utrolig bra. Men det kan jo selvsagt være at fjorårets
avlysning gjør at noen faller fra, men på den andre siden så
har jo alle nå fått en fin pause og burde være uthvilte og klare
til ny innsats på det som jeg tror blir en skikkelig bra bysprint i Drammen, smiler Nyrønning.

Gode veiledere

– Samtidig er det jo slik at vi hele tiden ønsker å fornye oss
og kanskje til og med «forynge» oss. For det er jo ikke til å
legge skjul på at gjennomsnittsalderen på de frivillige ikke
Familie-dugnad: familien Ludvigsen i sving som
frivillige under skisprinten.
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Frivillig på stadion. (Ukjent navn)

Frivillig-general: Bemanningsansvarlig for World Cup Drammen 2022, Trond
Nyrønning, gleder seg til skisprint på Bragernes Torg igjen og oppfordrer nå flest mulig
frivillige til å melde seg klar til innsats. Foto: Per-Jan Brekke

akkurat er veldig lav, og vi ønsker hele tiden å sørge for en
god rekruttering og få nye frivillige inn, både unge, middelaldrende og de opp i årene. Og det er slett ikke noe farlig om
du mangler erfaring som frivillig eller innen de ulike områdene vi trenger hjelp til. Mange av våre erfarne hjelpere er
nemlig mer en villige til å veilede de som melder seg, opplyser
bemanningsansvarlig for World Cup Drammen 2022.
– Jeg koordinerer det hele, men selve bemanningen skjer
jo i tett samarbeid med de ulike teamlederne, understreker
Nyrønning som blant annet trenger servicepersonell og veiledere både inne parkering, akkreditering og lignende, samt
frivillige innen mannskapsforpleining, på servicesenteret for
utøvere og støtteapparat samt innen rigging og transport.

Påmelding

– Vi har jo allerede med veldig mange flinke frivillige fra
Konnerud-området og ikke minst fra Konnerud Idrettslag,
men vi ser gjerne at enda fler skiinteresserte i klubben melder
seg som frivillig, sier Trond som legger til at det bare er å
ringe ham pesonlig på 904 13 279 eller melde seg på via mail
til; frivillige@worldcupdrammen.no
I tillegg understreker frivillig-generalen at det er viktig at alle
tidligere frivillige som er inviterte til å delta igjen i 2022 svarer på denne invitasjonen så raskt som mulig.
Pressesenter: frivillig Nils Baustad(t.v.) I samtale med NRKs
Morten Stenberg på pressesenteret.

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 administrasjonen, 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.

Rett før jul fikk vi en gave av Saniteten ved Solveig Mundal
på hele 10.000 kroner til Solidaritetsfondet.

Sammen om noe!

37

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Den Blå Perle
Konnerud IL har anskaffet en bil til idrettslagets formål.
Den benyttes i transport av utstyr til skoler og barn til IFO
samt en rekke andre nyttige formål. Den er pen og blå og
har mange flotte sider. Snart pryder flagget dens fire sider,
men det er fremdeles mer plass på denne blå perle.
Så hvis du ønsker å støtte laget og deg selv med å få ditt
navn på dens vegger så ta kontakt nå. Selv om din fargelogo
sikkert er helt nydelig, tenker vi å kjøre i en hvit farge slik
at det ser litt samlet ut på bilen og at det ikke blir så mange
blomstrende logoer. Dersom du ønsker å kjøpe den store
logoplassen på en av sidene eller den som er på baksiden, så
kan vi ordne det, kanskje også med farger.
Prisen er fra kr 5000 per år, i tre år fremover. Ta kontakt
hvis dette er av interesse. Det er allerede noen som har
meldt sin interesse, så send en mail til Simen@konnerud.no
for å sikre din synlighet på den lille blå perle som allerede
triller rundt i Konneruds gater.

Medlemstilbud
Nå klinker vi til med 4 kurs som kan utvikle deg i din sportskarriere,
om den er avdanket eller om du trener til ny pers på konnerudrennet
2022.
Vi lanserer først et skikurs i januar hvor vi stiller opp med spesialkompetanse for å spisse dine ferdigheter i diagonalgang og friteknikk. Det er selvfølgelig to nivåer av dette skikurset hvor det også
kan treffe deg som er ute etter å holde følge med den spreke kona di
eller simpelthen få litt større glede av å segle mellom trekronene i
krystallklar vintermagi.
Dette er selvfølgelig mer lønnsomt om du er medlem, så hiv deg
rundt og vær klar for et år med personlig og sportslig utvikling.
Når snøen har gått så våkner det en annen gjeng av en annen kaliber,
det er de som jager post mellom tuer og tjern i Konnerudskævven.
O-løperne stiller med spesialkompetanse for deg som vil ta orienteringen til neste nivå, enten om du er avdanka idrettsstjerne eller
mosjonist i arbeid.
Men pass så på for nå har vi begynt å komme ut i sykkelsesongen
også. Konnerud IL har selvfølgelig noen krigere på to hjul som ønsker
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å dele magien med den
gjengse mannen og
kvinnen i gata. Hva er
rett trykk i fordekket
når det er litt røtter i
løypa og hvordan kan
du åpne døra for videre
utvikling i din stisyklingskarriere.
Siste kurs og trolig det mest populære kurset er Konnerud løpekurs.
Vi har folk som har løpt før og de kan fortelle deg at samme om du
er hjulbent eller plattfot, så finnes det noen tips og triks til deg som
ønsker å gli litt lykkeligere gjennom gatene til Bruce Springsteens
«Born to Run».
Konseptet er 4x4 for voksne. Du velger fra ett til fire kurs å være med
på. Det er sosialt, hyggelig, berikende, deilig, givende, konstruktivt
og fruktbart, så følg med ut på nyåret når første kurset blir lagt ut.
Velkommen til kurs!

Har du planer om å pusse opp huset ditt?
Det kan du gjøre ved å øke det eksisterende boliglånet.
Vi hjelper deg gjerne!

Skann koden og fyll ut skjema, så kontakter vi deg.
Alternativt kan du kontakte en av våre dyktige
rådgivere på Konnerud.

Solbjørg Grythe
E-post: solbjorg@oest.no | Telefon: 94 13 44 46
Bente Jensen
E-post: bente.jensen@oest.no | Telefon: 93 03 57 20

Ungdomsidrettsplakaten
Visjon for ungdomsidretten i Konnerud IL:

«Konnerud IL ønsker å være et kunnskapsrikt, inkluderende og levende idrettslag som mener vår viktigste oppgave er at våre medlemmer
utvikler livslang bevegelsesglede»

Hårete mål for ungdomsidretten i Konnerud IL:

«At 80% av bydelens 10.klassinger deltar i idrettslagsaktivitet (er del av idrettslaget?) når de avslutter ungdomsskolen»

Som ungdom i Konnerud IL har du krav på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At du har trenere som gjør det lett for deg å kombinere flere idretter
At du har trenere som gir deg tilbakemeldinger på det du gjør på trening
At du som ønsker å bli god i idretten din skal få hjelp til dette
At trenerne i de ulike særidrettene du er med på snakker sammen
At særidretten din tilbyr basistrening som et ukentlig innslag i aktiviteten
At det differensieres på treningsøkter så du får utfordring tilpassa ditt nivå
At du blir tatt på alvor uansett ambisjon med idretten din
At du får muligheten til å trene like mye som klassevenninna/kameraten din
At du får trene med andre som vil det samme som deg
At du får være med på å bestemme hvordan ditt lag/miljø skal fungere

Barneidrettsplakaten
Visjon for barneidretten i Konnerud IL:

«Konnerud IL ønsker å være et kunnskapsrikt, inkluderende og levende idrettslag som mener vår viktigste oppgave er at våre medlemmer
utvikler livslang bevegelsesglede»

Hårete mål for barneidretten i Konnerud IL:

«At alle barn i bydelen er aktive i idrettslaget når de avslutter barneskolen»

Som barneskoleelev i Konnerud IL har du krav på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At treneren din ser deg, kan navnet ditt, og snakker med deg HVER trening
At du får en allsidig tilnærming til din særidrett/særidretter
At det tilrettelegges for at du kan drive med flere særidretter
At trenerne i de ulike særidrettene du er med på snakker sammen
At særidretten din tilbyr basistrening som et ukentlig innslag i aktiviteten
At det differensieres på treningsøkter så du får utfordring tilpassa ditt nivå
At du får tilhøre samme treningsgruppe som klassevenninna/kameraten din
At du får muligheten til å trene like mye som klassevenninna/kameraten din
At særidretten din ikke selekterer, topper eller spisser lag eller miljøer
At du får være med på å bestemme hvordan ditt lag/miljø skal fungere

Strategi og undersøkelse
I disse dager er vi i ferd med å samle inn informasjon og innspill fra våre
medlemmer før vi skal revidere strategiplanen i Konnerud Idrettslag.
Det vi ønsker innspill på er:
• Verdier – hvilke verdier ligger til grunn i Konnerud IL, eller hvilke burde ligge
til grunn. I dag er verdiene våre Kunnskapsrik, Inkluderende, Levende.
• Visjon – hvor skal vi? Hvilket drømmemål ønsker vi å nå med Konnerud IL?
• Slagord – hva betyr «sammen om noe» som vi har i dag? Burde vi fortsette å
ha dette eller endre det?

Det viktigste med revidering av en slik plan er hvordan vi bruker det i hverdagen,
derfor er det viktig at alle får sagt sitt – og at vi innarbeider verdier, visjon og
mål tydelig inn i alt vi gjør i alle idrettsgrupper og alle prosjekter – vi gleder oss.
Det ligger nå en undersøkelse ute som du kan ta for å komme med innspill. Dette
ligger på adressen: https://forms.gle/Kada25AtVh9unFWX9 (denne blir lagt på
facebook (Konnerud Idrettslag) og nettside (konnerud.no) også.
Du kan også sende mail til Konnerud@konnerud.no, merk med «strategiplan» i
emnefeltet og si din mening

😊

