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Kom til Oppegård som barnevakt -

ble leder i idrettslaget

Møt Ambjørg Ellefsen i «De som bygde OI»
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Kom i form!
Bli medlem i et idrettslag for
Idrettslaget Friskis&Svettis
mosjonister

BLI
LYST TIL Å
–
TRENINGS
LEDER?
Vi trenger
!
unge ledere

Oppegård tilbyr trening for alle!
Se timeplan
www.oppegard.friskissvettis.no

I
Medlem i O
eller KIL?
Da slipper
–
du medlem
skapsavgift
hos oss!

Vi trener her:
Sofiemyrveien 12,
Tårnåsen skole,
Hellerasten skole og
Brannstasjonen

Ungdom under 23 år
betaler bare kr 1000
for ett helt år!

Ring
992 61 912

Redaktørens spalte
Nytt år, nye sportslige aktiviteter og nye utgaver av idrettslagets
medlemsblad.
Den fjerde utgaven av OI-avisen i 2015 kom i en ny form gjennom
Oppegård avis, som mange fikk med seg. Dette var et prøveprosjekt som idrettslaget ønsket å teste ut. Hovedstyret i idrettslaget
er imidlertid klare på at OI-avisen, inntil videre, skal komme ut på
tradisjonelt vis i flest mulig av kommunens postkasser fire ganger i
året.
I denne utgaven kan du blant annet møte idrettslagets første
kvinnelige leder, Ambjørg Ellefsen, i artikkelserien «De som bygde
OI». Hun kom til Oppegård som barnevakt, men ble fort aktiv som
håndballspiller og turner. Det tok heller ikke mer enn seks måneder
før hun hadde fått sitt første administrative lederverv i idrettslaget og det var bare starten. Du kan lese mer om Ellefsen på side 18-19.
Tidligere i år ble Stig Vangsnes, en ildsjel i Oppegård idrettslag,
hedret med Frivillighetsprisen for 2015 av Oppegård kommune. Mer
om det finner du på side 16-17. Du kan også lese litt om
jubileumsfeiringen til Oldermannslauget til OI, som fylte 60 år for et
par måneder tilbake. Gratulerer!
I denne utgaven finner du også mye annet spennende fra idrettsaktivitetene som har blitt avholdt i vintermånedene. Med det
ønsker alle et riktig godt idrettsår!

Espen

Annonser i OI-AVISEN

Vil du annonsere i OI-avisen?
OI-avisen blir delt ut gratis til samtlige
husstander i Oppegård kommune.
Ta kontakt med henriette@oppegardil.no

Idrettslaget

Friskis&Svettis
www.oppegard.friskissvettis.no

Espen Haugen, redaktør
Oppegård Idrettslags
medlemsblad OI-Avisen
Kommer ut fire ganger pr. år og
utdeles gratis til alle husstander
i Oppegård kommune.
Opplag: 8000
Redaktør: Espen Haugen
Mobil: 970 01 956
Adresse: Neuberggata 10 B, 0367
Oslo
E-post: oi-avisen@oppegardil.no

Spørsmål om annonsering
og distribuering rettes til:
info@oppegardil.no
eller 66 99 13 10
Frister 2016
Annonser
01. februar
01. mai
15. august
01. november
Bilder & artikler
15. februar
15. mai
31. august
15. november
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Lederen har ordet
Kjære leser,

Det er med et visst vemod jeg
skriver min siste leder til OI
avisen. Samtidig er noe av det
viktigste en leder gjør å sørge for
det kommer enda bedre ledere
etter seg. Med flere tusen
foreldre og foresatte å «velge
blant», skulle det bare mangle om
det ikke fantes gode kandidater
til å ta over. Så før neste utgave
av avisen, vil en ny styreleder og
et nytt Hovedstyre være på plass
og ha tatt fatt på neste etappe i
utviklingen av idrettslaget vårt.
Jeg vil benytte anledningen til å
takke alle som har vært med på å
gjøre denne tiden til en
opplevelse og jeg vil spesielt
takke daglig leder i OI, Hege
Frøyna, for utmerket samarbeid.
OI har en fremragende daglig
leder med stort engasjement og
et varmt hjerte for klubben!
OI er et vel ansett og godt drevet
idrettslag som mange velger å
bruke som målestokk for hvordan
et fleridrettslag skal drives.
Både styrene, administrasjonen,
utøvere og frivillige har sin del av
æren for dette, og det er viktig at
dette arbeidet fortsetter. Jeg har
tidligere kommentert behovet for
at foreldre forstår viktigheten av
frivillig innsats og det faktum at
idrettslagene faktisk er tuftet på
og helt avhengige av denne felles
innsatsen. Og det er like viktig
enten innsatsen består i å steke
vafler, merke banen, være trener/
lagleder, distribuere OI avisen
eller andre av de mange tusen
dugnadsoppgavene som finnes.
Sammen legger vi grunnlaget for
at barna våre skal ta med seg
sunne interesser og vaner inn i
voksenlivet!
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Det er mange jeg har lyst til å
takke for samarbeid og innsats.
Likevel vet jeg at det er slik at
det kanskje er de som ikke synes
eller fremhever seg selv, som
gjør den viktigste jobben. Jeg vil
derfor takke alle som støtter OI og
jeg håper at de som tenker at de
egentlig kunne eller skulle gjort
litt mer, nå velger å gjøre akkurat
det. Du trenger slett ikke ha barn
i idrettslaget eller være aktiv selv
for å støtte arbeidet. Klubbkontoret er åpent alle dager og du vil
bli tatt vel imot!
I den tiden jeg har vært aktiv som
tillitsvalgt i OI, har vi sammen
med Oppegård kommune
realisert bygging av 3 kunstgressbaner og 1 idrettshall. Vi har
utviklet samarbeidsrelasjonene
med både idrettsråd, Oppegård
kommune og andre idrettslag,
spesielt KIL, til et veldig
konstruktivt nivå. Beviset på at
dette fungerer, skal vi få gjennom
realiseringen av det nye
hallprosjektet der vi sammen
skal skape idrettens storstue. Ny
svømmehall vil også være en del
av samme prosjekt. Videre
kommer det til å bli jobbet med
skistadion, rulleskitraseer og
oppgraderinger av stier
og løyper/lysløyper
i samarbeid med
Skiforeningen og andre
friluftsorganisasjoner.
Fotballen kommer heller
ikke til å hvile på sine
laurbær og det neste
prosjektet kan fort bli
egen fotballhall. Med
den veksten som skal
skje i både Oppegård
kommune og nabokommunene, er det

Klubbkontoret

Østre Greverud Idrettshus
Besøksadresse:
Kongeveien 289, 1415 Oppegård
Postadresse:
Postboks 100, 1416 Oppegård
Hjemmeside:
www.oppegardil.no

Sportslig koordinator fotball:
Mona Schrøder
E-post: sk@fotballgruppa.no

Kontortid:
mandag-fredag kl. 08.00 - 16.00
Fra 1. april: onsdager 08.00-20.00
Telefon:
66 99 13 10
E-post:
info@oppegardil.no

Leiepriser på idrettshuset
(alle priser pr. døgn);

Håndball og aktiv etter skoletid:
Marit Hansen
E-post: handball@oppegardil.no

* Pris for utleie av Helgestua for
medlemmer av OI og NGV:
Mandag - torsdag: kr. 900,Fredag - søndag: kr. 2.500,* Andre leietakere:
Mandag - torsdag: 1.000,Fredag - søndag kr. 2.900,Prisene er inkludert vask.

For lagsfester og foreldrefester i OI
gjelder egne priser. Se hjemmesiden.

Daglig leder:
Hege Frøyna
E-post: dagligleder@oppegardil.no
Mobil: 908 31 356

Knut Oppegaard, styreleder i
Oppegård IL.
ingen grunn til å ta foten av
gassen! Jeg kommer til å nyte
deler av tilværelsen som
idrettspensjonist i
Oldermannslauget og håper å bli
utkommandert fra tid til annen til
innsats for idrettens beste.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Klubbsekretær:
Henriette Berle Christiansen
E-post: henriette@oppegardil.no
Mobil: 419 35 990
Regnskapsfører:
Elisabeth Bøvold
E-post: elisabeth@oppegardil.no
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Fra venstre: Marit Hansen, Elisabeth Bøvold, Hege Frøyna, Mona Schrøder
og Henriette Berle Christiansen.
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Hovedstyret

Lederutvikling av ungdom

Leder: Knut Oppegaard
900 20 370, knuto@online.no
Nestleder: Gard Olsen
932 18 887
gard.olsen@netcom-gsm.no
Styremedlemmer:
Vidar Fålun
992 64 275, vidarfalun@gmail.com

EN VERDEN AV VELVÆRE

Bente Wardenær
926 66 401, bente@oavis.no
Jens Haviken
930 90 070, jens.haviken@dustin.no
Gary Lauritzen
414 54 532, lauritzengary@gmail.com
-----------

Gruppestyrene:
Allsport / tilrettelagt: Stål R. Jensen
932 89 170, sta-rjen@online.no
Badminton: Markus Haukebøe
982 90 031
Markus.Haukeboe@oxx.no
Bordtennis: Tor Olav Schultz
982 65 986, torsin@no.ibm.com
Fotball: Jan Inge Takman
951 15 399, takman@online.no
Friidrett: Aina Engen
980 08 410, aina.engen70@gmail.com

PÅ AKTIVITETSLEDERKURS: Vilde Kenworthy (f.v.), Veronica Kenworthy,
Lasse Wardenær og Christene Hole Svenningsen.

Oppegård IL er så heldige å ha mange engasjerte ungdommer i
klubben. De bidrar som trenere, dommere og ledere i tillegg til å
være utøvere. I samarbeid med Akershus Idrettskrets deltar nå 4
ungdommer fra Oppegård i prosjektet Young Act. Young Act har
som mål å skolere morgensdagens ledere.
De skal gjennom det neste året gjennomføre aktivitetslederkurs,
lederkurs og delta på den store kurshelgen til Norges Idrettsforbund. I egen klubb skal de planlegge, markedsføre og gjennomføre aktiviteter for ungdom. Prosjektstart var fredag 5 februar
samtidig som Ungdoms OL fakkelstafett var i Akershus. Dette ble
feiret med aktiviteter og konsert på Jessheim.

Deltakere fra Oppegård er : Vilde Kenworthy, Christine Hole
Svenningsen, Veronica Kenworthy og Lasse Wardenær.
I tillegg var Mathias Vangsnes en av fakkelbærerne tilstede på
Jessheim. Han har tidligere gjennomført lederkurs for ungdom og
Innebandy: Karsten A. Nygård
456 16 232, karsten.nygard@gmail.com er i dag trener i friidrett og fotball i OI, sitter som ungdomsrepresentant i Akershus Idrettskrets Friidrett og i
Oldermannslauget: Kjell Pedersen
Ungdomskomiteen i Norges friidrettsforbund.
907 47 077
Håndball: Terje Meyer
922 67 388
terje.meyer@pb.com

kjell.pedersen@alfalaval.com

Ski: Finn Thomas Rød
482 43 269, finntrod@gmail.com
Trim: Dag Jørgensen
911 04 440
dag.jorgensen@dataequipment.no
Turn: Borghild Holtedahl
93404051
borghildholtedahl@hotmail.com

Det blir spennende å følge disse ungdommene i årene som
kommer, fra administrasjon og gruppenes side. Vi håper også at
flere ungdommer blir inspirert
til å delta på lignende kurs i
fremtiden. Er du mellom
14 - 20 år og synes dette høres
spennende ut, er det bare å ta
kontakt med dagligleder, Hege
Frøyna, for en prat.

The Well - en verden av velvære
Sett av ettermiddagen til ren nytelse. Bestill vår populære velværepakke
Well Evening, med dagens middag inkludert!
Well Evening-pakke:
•
•
•
•

Inngang fra kl 17.30 - 22.00, mandag - fredag.
Dagens middag
Badekåpe, tøfler, dusjhåndkle og saunahåndkle
Tilgang til dagens aktiviteter

Pris per person

549,-

nsen
anno emal!
d
e
Ta m IS pesht 6
5.03.1
RAT
- få G der t.o.m. 1
Gjel

Kongeveien 65 1412 Sofiemyr / T: +47 480 44 888 / thewell.no / booking@thewell.no
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Jubileumsfest for Oldermannslauget
Tro det eller ei, men det er
faktisk gått 60 år siden
Oldermannslauget i Oppegård
Idrettslag ble stiftet. Dette ble
markert med en hyggelig fest på
Vellet lørdag 17. oktober
hvor tyngden av medlemmene i
OI var invitert.
Av: Johan Nysveen,
Ceremonimester

Festkomitèen, bestående av
Torbjørn Kjærnsmo, Egil
Knutsen, Per Næss og Knut Alnes
hadde gjort en fremragende
jobb i forkant og ”Blomster-Finn”
Hokholt hadde pyntet bordene
i alle høstens farger, så da var
det bare for Per Næss og ønske
alle velkommen,
samt introdusere Egil Knutsen
som kveldens toastmaster. Per
Næss kunne fortelle hvorfor
kveldens evenement ble kalt
markering og ikke jubileum, det
var fordi 60 ikke er delelig med
25.
Det ble servert et nydelig koldtbord levert av Ingar v/Lunch &
Catering samt rikelig med rød og
hvit vin og stemningen ble etter
hvert svært så høy. Oldermann
Kjell Pedersen fikk så ordet,
og han kom med et historisk
tilbakeblikk fra 1955 og helt fram
til 2015, og ingen kjenner vel
lauget bedre enn han etter 25 år
som oldermann og med en far
som var laugets ”grand old man”
og medlem i over 50 år og som
ble nesten 102 år gammel.
Han kunne fortelle om stiftelsen
av oldermannslauget, bakgrunnen for de merkelige stillings-
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benevnelser: skriver (sekretær),
skattmester (kasserer), bisitter
og skutilsvein (bakvakt og hjelpemann), oldermann (formann),
viceoldermann
(nestformann), ceremonimester
(leder det seremonielle, og er for
eksempel toastmaster), skjenker
(bestyrer baren). Rådet er
oldermannslaugets styre.
Videre fortalte han om tilblivelsen av hytta oppe på Laugskollen og om alt slit og dugnadsånd
som ble vist i den anledning, om
donasjonen av 28 mål tomt fra
brødrene Sundt slik at lauget i
dag er selveiere med sitt eget
Soria Moria slott.
Og ikke nok med det; OI fikk sin
egen badstue, denne også bygd
på dugnad og med punktfeste
på samme tomt. Ceremonimesteren, Johan Nysveen, hadde
ikke hatt noen arbeidsoppgaver
så langt, men han var blitt pålagt
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å foreta en liten ”loftsrydding”
når det gjaldt gamle refselser, som han foredro til almèn
fornøyelse.
Så var det dags for en liten
kunnskaps-konkurranse. Vår
egen quizmaster, Egil Knutsen,
var ansvarlig for denne med
spørsmål rundt OI og kommunen
vi bor i og hvor vinnerbordet fikk
18 av 20 poeng. Hver deltaker
ved vinnerbordet fikk en gratis
drink i baren. Kaffe og kaker
hører med samt en liten
svingom på dansegulvet.

Tusen takk for alle positive tilbakemeldinger vi har
fått etter vår første uke her på Tårnåsen senter.

Ukens helgtilbud
2 pk / 4 pk lys fra Sia
Nå kr. 17,50

Og for oss som ble sittende igjen
helt til slutt; vi fikk oppleve Elisabeth Bøvold og Per Erik Fjeld
”live”, med sang og gitarmusikk.

Fruene Fryd tilbyr alt innen fagbinderi til hverdag
og fest, sorg og glede – dekorasjoner av forskjellige
slag. Vi har også gaveartikler og nydelig glasskunst.
Velkommen til Åse og Elin

Alt i alt en vellykket markering
og stor takk til festkomitèen som
gjort dette mulig.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Blomstene
får du
hos oss!

Vi har egendesignede buketter og dekorasjoner
i mange størrelser til alle anledninger .

Tårnåsen senter, Valhallaveien 70
www.fruenefryd.no – tlf 66 99 15 60

Vi sender blomster i Oppegård,
Oslo og store deler av Akershus .

NR. 1- 2016
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Håndballseier i fotballcup
Noen av damene fra Oppegård
j33 deltok i helgen i Meny
Veterancup på Langhus. Banen
var kjent, men ballen noe større.
Dette var nemlig en inneturnering i fotball, og håndballdamene deltok for tredje året på
rad.
Første året kom de til
semifinale, og i fjor røyk de i
kvarten, men i år feide de all
motstand av banen og gikk helt
til topps i K38-klassen!
Det skal sies at de fleste av
damene har spilt fotball i ung
alder, men ikke trent fotball på
titalls år. Da er det ekstra moro
å slå ut ordentlige fotballag som
trener en gang i uka!

Øverst fra venstre: Marit Hansen, Anne Kathrine Lillesvangstu, Sofia
Petersen og Anita Aasbrenn. Nederst fra venstre: Lisbeth Hildremyr ,
Annett Malmo og Tonje Døskeland

G02 - en super gjeng!
I Oppegård har vi 19 gutter født i
2002 som spiller håndball. Gutta
er ivrige og trener håndball tre
ganger i uka. I tillegg så holder
omlag halvparten av gutta på
med andre aktiviteter og idretter. Vi har to lag i regionserien
og har denne sesongen også
deltatt på regionens temaserie
som er et utviklingsprogram for
trenere og spillere i 12 og 13
årsklassen. Målvaktene våre har
også deltatt på et ekstra treningsopplegg annen hver uke og
vi samarbeider med årsklassene
over på jentesiden og under på
guttesiden for å gi de som er ekstra ivrige litt større utfordringer.
Alle gutta har hatt en fin utvikling og vi ser stor framgang
også i selve håndballspillet.
Av: Liv-Marit Løkke Schjøth

Cuper hører også med til håndballen, og vi har deltatt på flere
cup’er gjennom sesongen. Vi
gleder oss til klubbens fellescup i
mai som i år går til Hamar.
Det sosiale er en viktig faktor for
at gruppa fortsatt er stor. Derfor
har vi fokus på at vi også skal
ha det moro utenfor håndballbanen.
I november dro vi på herrel
andskamp og så Norge slå
Frankrike i Golden League turneringen, og vi har også sett på
gutta fra Follo HK i aksjon.
I høst var vi i en klatrepark og
svingte oss i tretoppene. Her
var det mange som utfordret sin
egen komfortsone og tøyde egne
grenser. Og i desember besøkte
10

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

NR. 1- 2016

vi Ski ishall og spilte ishockey
inspirert av “Iskrigerne”. Et av
sesongens sosiale høydepunkt
er nok helgens hyttetur til Trysil
hvor skilek og skikjøring fra morgen til kveld sto på programmet.
En super tur med fantastisk flott
ungdom!
Til sist men ikke minst så har
vi en flott foreldregruppe som
heier og støtter opp om gutta
både i medgang og motgang!
Heia Oppegård G02!
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Follosmashen arrang ert på hjemmebane
Siste helgen i januar
arrangerte vi i Oppegård
idrettslag vår første turnering
noensinne på hjemmebane.
Vi inviterte alle klubbene rundt
Oslofjorden til barne og
ungdomsturnering i Østre
Greverud Flerbrukshall.
Responsen var formidabel, og
vi endte opp med 130 deltakere
fra 8 til 18 år, og avviklet 275
kamper fordelt på lørdag og
søndag.

Tekst og foto: Markus Haukebøe
Oppegård dominerte
I noen av klassene var OI helt
dominerende, både i antall deltakere og i resultater.

FIKK PREMIE: Kaisa og Live vant damedoublen, Tilda og Selma tok 2.plass.

Både i U9, U11 damer og U11
herrer hadde vi halvparten av
spillerne. Med våre nye profildrakter preget vi hallen på en
stolt og fin måte.
I herresingle U13B tok Andreas
Bjøness-Jacobsen seg videre fra
gruppespillet og til en fin 5. plass
i sluttspillet. Det er solid og
imponerende av Andreas i hans
første sessong.
I damesingle U13 B hadde vi
både Live Vestli og Kaisa Sandboe videre fra gruppespillet.
Begge avanserte til semifinaler
der de måtte gi tapt etter god
innsats. Begge endte opp med
fine 3. plasser.
Videre hadde vi både Henrikke
Larsen og Selma Bøhn videre
til sluttspill i U15B. Her imponerte Selma med seier finalen ,
mens Henrikke endte på en solid
12

GOD STEMNING: Fargene til Oppegård idrettslag preget U11 klassen.

3.plass. Det er moro med litt OI
dominans på pallen, spesielt i en
klasse med mye sterk motstand
fra andre klubber.
Arrangementet
Gjennom turneringa fikk vi
kjenne på dugnadsånden og
møtte bare velvillighet fra alle vi
spurte. Det er moro å gjennomføre noe slik når alle stiller opp
og alt går på skinner. Vi gyver
gjerne løs på flere slike arrangementer.
Med god støtte og hjelp fra

hovedlaget, og litt starthjelp fra
naboklubber som har erfaring
med slike arrangementer, gikk
dette over all forventning. Både
barn og foreldre koste seg, og
alle besøkende kommer gjerne
tilbake neste år.
Lyst til å prøve badminton?
Oppegård Idrettslag har en
gryende badmintongruppe
(startet våren 2013) som per
i dag teller mellom 40 og 50
utøvere. Vi favner barn og unge
mellom 6 og 17 år.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Vi trener hver tirsdag 18:00 og
torsdag klokken 16:30 i Østre
Greverud fleridrettshall (ved
golfbanen i Oppegård). Dersom
man ønsker å delta er det bare å
møte opp.
Oppegård IL Badmintongruppa
Markus Haukebøe (leder),
Mobil: 98290031
E-post: Markus@oxx.no.

PÅ PALLEN: Fin 1. plass til Selma og 3. plass til Henrikke. Vilde fra Bygdø tok
2.plassen.

NR. 1- 2016
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Informasjon fra Impuls Helse om smerter og tiltak for akillessenen
I denne artikkelen skal vi ta for oss
smerter i akillessenen og gi noen
tips om hva du selv kan gjøre. Hvor
på senen du har vondt, hva
smertene skyldes og hvordan de har
utviklet seg er av betydning for et
godt individuelt tilpasset
behandlingsforløp.
Hva er akillessenen?
Akillessenen går tilnærmet loddrett
på nedre del av leggen hvor den
er en forlengelse av de to største
musklene på baksiden av leggen og
fester til hælen (se bildet). Den har
samme funksjon som andre sener den skal overføre kraft fra musklene
til skjelettet slik at vi får utført et
arbeid.

Hvordan tilpasser sener seg trening?
Senestyrken økes ved forandringen i senevevet og en
forbedring av materialegenskapene.
Dette er prosesser som settes i gang
rett etter trening og fortsetter i 2-3
dager. Reduserer vi aktivitetsnivået
vil det etter 1-3 uker skje en
svekkelse av senen.

Hvordan skades akillessenen?
Akillessenen kan skades både akutt
og over tid. Skader skjer stort sett
når vi utvikler kraft eksentrisk, det
vil si når senen forlenger seg. Når
senen belastes over tid og den
totale belastningen er større enn
restitusjonen vil det skapes en
overbelastning..
En vond akilles behøver ikke utvikle
seg til en kronisk tilstand selv om
du har slitt med den lenge, det er
tiltak du kan gjøre for å bli bedre
og forhåpentligvis helt smertefri.
Det er viktig å være klar over at
dette ikke er en betennelse, men
en forandring i selve senevevet som
har tilkommet som en reaksjon på
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en overbelastning.
Vi deler opp overbelastningsskaden
og behandlingen i forskjellige faser
Vi deler opp i faser slik at vi til enhver
tid vet hva vi skal gjøre av tiltak for å
få et godt resultat til slutt.
Fase 1 - Akutt overbelastning
Gjør du for mye, for fort vil du kunne
oppleve smerte og eventuelt hevelse.
Selve senen har bevart sin struktur og
smerten og hevelsen er en kortvarig
adapsjon til overbelastningen. Hviler
du tilstrekkelig i denne fasen er du
raskt tilbake i trening.
Fase 2 - Utilstrekkelig senetilheling
Dersom du fortsetter å utsette senen
for større belastninger så begynner
senestrukturene å forandre seg og
brytes ned. Tynne blodårer og nerver
kan gro inn i vevet.
Fase 3 - Degenerativ akillessene
Dette finner vi hos eldre utøvere med
langvarig overbelastning. Her er det
multiple seneforandringer som gjør at
senen tåler belastning dårligere.
I dette stadiet er senen tykk og
knudrete.
Hva kan Impuls Helse bidra med?
Vi vil hjelpe deg med å avdekke
årsakene til skaden og hvilken fase din
sene er i. Videre guider vi deg igjennom riktig progresjon og tilpassede
treningsøvelser, samt utfører nødvendig behandling. Vi vil nå beskrive kort
nyttige tips for hver av fasene;
Fase 1
Det viktigste i denne fasen er å justere
belastningen. Dette betyr ikke
nødvendigvis at du skal avstå fra
trening. Det kan være nok å redusere
lengden på økten og antall økter. I
noen tilfeller bør du avstå fra trening i
en kortere periode. Det som er viktig
er at du justerer ned belastningen
til et nivå der senen tillates å tilhele.
Fasen varer fra noen dager til et par
uker. Når smerten er borte skal du
gradvis øke progresjonen i treningen
igjen fra ett lavere nivå enn der du var
rett før skaden inntraff.

Statisk styrketrening kan redusere
smerte og bevare muskelstyrke i fase
1 og du kan utføre alternative
aktiviteter.
Fase 2-3
Ved langvarige smerter vil styrketrening som regel hjelpe.
Forandringene som har skjedd i senen
er som regel reversible. Trykkbølge
har vist god effekt i denne fasen,
spesielt i et behandlingsopplegg der vi
kombinerer dette med aktive øvelser.
HSR, heavy slow resistance, er en
øvelsesbehandling som har vist veldig
lovende resultater.
HSR gjennomføres 3 ganger per uke
og denne øvelsen kan gjennomføres
som tåhev, helst på et trinn slik at
helen kan senkes helt ned. På hver
repetisjon skal du bruke 3-4 sekunder
både når du hever deg opp og når
du senker deg ned. Programmet
varer i 12 uker, kan typisk se ut som
listet opp under og på siste serie skal
du ikke klare flere repetisjoner enn
angitt:
• Uke1 - 15 rep. x4
• Uke 2-3 - 12 rep. x4
• Uke 4-5 - 10 rep. x4
• Uke 6-8 - 8 rep. x4
• Uke 9-12 - 6 rep. x4
Oppsummering
Har du en vond akillessene har du
store muligheter til å få den bedre.
Det er viktig å vite hvorfor plagene
har oppstått for å kunne sette i gang
riktige tiltak slik at du kommer raskest
mulig tilbake i full trening.
For enkelte kan andre faktorer som
biomekaniske aspekter, stabilitet,
fotstillinger og løpeteknikk være av
betydning slik at det kan være nyttig
å se på hva slags fottøy du bruker,
endring av teknikk, andre treningsøvelser og tilpasning av såler. Dette vil vi
kunne avdekke ved en undersøkelse.
Vi håper denne gjennomgangen var
nyttig og er det noe du lurer på så
er det bare å kontakte oss. Ha en fin
treningsvår!
Hilsen oss på Impuls Helse!
Sponset innhold

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Jenter 2006 har tatt Minimerket
Jenter 2006 har i vinter trent
inne i Drømtorphallen. Det
viktigste fokuset er at jentene
skal ha det gøy, men vi jobber
også med ferdighetene. I vinter
har vi hatt full fokus på å ta NFFs
minimerke 1. Vi startet med en
video av Martin Ødegård for å
vise hvordan det kan gjøres. Og
alle blir jo inspirert av Ødegård!
Vi har terpet og terpet på
teknikkøvelsene hver eneste
trening. Litt vanskelig i starten,
men øvelse gjør mester.
Tekst: Therese Bae.

I januar hadde vi to treninger
med merkeprøve. Lettere
nervøse entret jentene banen
for å ta prøven, men de hadde
NR. 1- 2016

ingenting å frykte. Alle jentene
bestod med glans! For å
dokumentere at de har klart

merket har alle fått diplom og
merke av NFF. Gratulerer til alle
2006 jentene!
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Frivillighetsprisen til Stig Vangsnes
å utvikle nye talenter.

Oppegård har lange tradisjoner
for å utmerke seg innenfor
kultur og idrett noe som også i år
viste seg under utdelingen,
sa ordføreren under
avslutningen, ifølge
hjemmesidene til Oppegård
kommune.
Flere priser til OI
I tillegg til Vangsnes var også
håndballgruppas J00, Svein Arne
Sølvberg (friidrett) Ida Karine
Norstrøm (friidrett) oppe på
scenen og mottok pris for sine
gode resultater i 2015.
Oversikt over alle
prisvinnerne kan man finne på
Oppegård kommunes hjemmesider. Oppegård idrettslag
gratulerer alle prisvinnere!

MOTTOK PRIS: Oppegård idrettslags håndballjenter, født i år 2000, ble
også tildelt pris. Foto: Hilde Stenstad, Oppegård kommune.

HEDRET: Oppegård ILs Ida Karine Norstrøm (friidrett) fikk også pris av ordføreren. Foto: Hilde Stenstad, Oppegård kommune.

Oppegård idrettslag gratulerer Stig Vangsnes!
BLE HEDRET: Stig Vangsnes (t.v.)ble tildelt Oppegård kommunes frivillighetspris for 2015 av ordfører Thomas
Sjøvold (H). Foto: Jan Walbeck, Oppegård kommune.

Rundt 60 personer fra kultur- og
idrettslivet ble hedret i Kolben
i 26. januar. Én av disse var
Oppegård idrettslags Stig
Vangsnes fikk frivillighetsprisen
for 2015.
Vangsnes fikk prisen for å ha
ledet friidrettsgruppa i Oppegård
Idrettslag i mange år. Han har
vært trener i fotball for mange
grupper både i Kolbotn IL og i
Oppegård idrettslag. Han stiller
opp som frivillig på arrange16

menter og idrettsskole.
- Jeg er veldig stolt og glad for å
få denne premien. Det er alltid
gøy å bli satt pris på det man
gjør og det er flott å vite at andre har glede og nytte av det jeg
gjør. Det er både motiverende og
inspirerende, forteller Vangsnes
til Oppegård Avis.
- Jeg skal fortsette med å trene
Oppegårds A-lag, og jeg gleder
meg til å jobbe som stevne-

ansvarlig for Oppegårdlekene i
august og Tine-stafetten i mai,
sier 52-åringen fra Fana utenfor
Bergen, som siden 1980-tallet
har vært bosatt i Oppegård, til
avisen.
Roste frivilligheten
Ordfører Thomas Sjøvold ga
honnør til frivilligheten i
Oppegård. Han la også vekt på
mulighetene som Kolben
kulturhus har gitt. Kulturhuset er
ti år og er en viktig arena for

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Stig har vært en ildsjel i Oppegård og Kolbotn IL gjennom mange år. Han har ledet friidrettsgruppen i OI i
mange år, vært trener og mentor for bl.a. Katja Vangsnes, som har tatt NM-gull i slegge. Han har også trent
flere fotballlag, blant disse A-laget til både Oppegård og Kolbotn idrettslag. Stig byr på seg selv, er motiverende
og engasjert. Han trives med så vel barn som ungdom og voksne. Stig er frivilligheten og dugnads ildsjel, noe
som tidligere har gjort at han har mottatt Oppegård idrettslags Fortjenestemedalje i 2012. Slik lød innstillingen
den gang:
Han var leder i friidrettsgruppa fra 2002 - 2012 (går inn i sitt ellevte år). Har fungert som trener,
oppmann, materialforvalter, vært dugnadsansvarlig og ført statistikk over alle utøvere i mange år.
Han har vært utrolig og påtatt seg de fleste oppgaver en kan ha i en friidrettsgruppe. Tok dommerkurs i 2004
og har holdt dommerkurs for foreldre. Han har også sittet i web-komiteen (2004) og vært rodebærer for OIavisen. Stig tok initiativ for å få til kasteringen på Østre Greverud og skal ha all ære for den. Har selv vært en
aktiv løper for OI. I 2002 løp Stig maraton (3.48.38), halvmaraton (1.21.13), 10.000m (tid 36.45.8) og 5000m
(17.43.5) Har også deltatt i NM-duathlon (ble nr. 6 i 35-39 år, tid 1.49.05)
Stig er en mann med mange “jern i ilden”. Har sittet i styre i Kondis, har vært styremedlem i Akershus friidrettskrets hvor han fra 2011 er blitt nestleder i kretsstyre.
Vi er veldig stolte av Stig, og takknemlig for at han fremdeles bidrar som frivillig i Oppegård IL.

NR. 1- 2016
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Kom til Oppegård som barnevakt –

ble leder i Oppegård idrettslag
oss når det var mye søle på grunn
av regnvær, sier hun med smil om
munnen.
Håndball var imidlertid ikke den
eneste idrettsgrenen Ambjørg
bedrev.
- Jeg begynte også med turn
ganske tidlig etter at jeg kom til
Oppegård, og holdt på med det
samtidig som håndballen.
I ettertid er det også de mange
turene med turngruppa hun
husker best fra aktivitetene i
idrettslaget.

MANGE MINNER: Æresmedlem Ambjørg Ellefsen (f. 1927) har opplevd mye i regi av Oppegård Idrettslag. Her viser
hun frem bilder fra én av turnstevnene hun representerte idrettslaget.

I 1950 kom det en 23 år gammel
kvinne til Oppegård. Hun hadde
tatt turen fra Toten og Oppland
for å være barnevakt. Det skulle
vise seg å bli starten på et langt
eventyr i Oppegård idrettslag.
Det er ingen hemmelighet at
denne 23-åringen var, og er,
Ambjørg Ellefsen, en person som
har viet en stor del av sitt liv til
Oppegård idrettslag. Da OI-avisen
var på besøk hos Ellefsen på
Greverud i vinter, nærmet OI18

profilen seg 89 år.
Et langt og innholdsrikt idrettsliv
gir naturlig nok mange minner.
For Ellefsen begynte OI-livet på
håndballbanen og i turnhallen,
den samme høsten hun ankom
kommunen.
- Jeg hadde vært aktiv håndballspiller før jeg kom hit, dermed
var det også naturlig for meg
å fortsette med. Vi var ett lag,
ingen reserver og heller ingen an-

dre lag i forskjellige aldersklasser,
forteller Ellefsen, mens hun
setter seg tilrette i sofastollen.
Hun mimret også tilbake til
treningene de hadde på den
tidligere grusbanen ved Dalen,
sør i Oppegård. Klubbhus og
garderobe var langt fra en realitet
da laget var samlet.
- Vi hadde ikke noe garderobe.
Jeg husker vi måtte ned i
bekken ved Gjersøen og vaske av

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

- Jeg husker spesielt godt turene
vi var på, blant annet i Wien i
1965, og i Basel i Sveits i 1969. I
Basel var det med rundt 20.000
deltakere fra hele verden, deriblant åtte fra Oppegård idrettslag. Her ble vi plukket ut til å
delta på finale-avslutningen. Om
morgenen ble vi eskortert av
politiet fra idrettshallen der vi sov, og opp til St.
Jacob stadion, sier Ellefsen.
Administrativt har Ellefsen også
vært en enorm bidragsyter for
idrettslaget. Et halvt år etter hun
kom til klubben ble hun valgt inn
som formann i håndballgruppa,
et verv hun hadde i tre år. Etter
denne perioden tok hun over
som leder i turngruppa, også i
dette vervet satt hun i tre år.
Den administrative innsatsen til
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Ellefsen ga se imidlertid ikke der.
For på slutten av 1950-tallet ble
hun idrettslagets første kvinnelige kasserer.

- Jeg hadde gått på handelsskolen, så jeg hadde noe teoretisk
erfaring derfra. Totalt satt jeg i
rundt ni år som kasserer, selv om
det ikke var sammenhengende.
Den administrative innsatsen til
Ellefsen tok et ytterligere steg,
da hun noe ufrivillig ble valgt
inn som den første kvinnelige
formannen (lederen) i Oppegård
idrettslag.
- Jeg ble valgt inn som formann i
idrettslaget i 1962. Det var ikke så
veldig moro. Det var ingen
valgkomité på den tiden, så det
var benkeforslag på årsmøtet. Jeg
ble foreslått, og ble litt overrasket. Jeg var ikke helt forberedt på
det vervet. Det ble heldigvis med
ett år, flirer Ellefsen.
Innsatsen hennes for idrettslaget,
både sportslig og administrativt,
stoppet imidlertid ikke opp
etter året som leder. Hun holdt
det gående som utøver helt til
1991, da hun satte punktum med
et turnstevne i Amsterdam. I
samme periode var hun også en
aktiv turntrener for de yngste
barna i idrettslaget.
For sin innsats i Oppegård
idrettslag ble Ellefsen utnevnt til
æresmedlem i 1982.

ÆRESMEDLEM: Ambjørg Ellefsen
ble utnevnt til æresmedlem i
Oppgård Idrettslag i 1982.
«De som bygde OI» er en
artikkelserie i OI-avisen der vi
prater med medlemmer som har
vært delaktig i idrettslaget i en
mannsalder. Det kommer en ny
artikkel per utgave.
Tips til person vi burde prate med?
Send til: oi-avisen@oppegardil.no

- Hvordan var følelsen av å bli
æresmedlem?
- Jeg husker jeg sa at man føler
seg gammel når man får en slik
utmerkelse. Samtidig var det jo
veldig stas. Oppegård idrettslag
har vært mitt andre hjem og har
betydd utrolig mye for meg ...

Artikkelen, med flere bilder,
fortsetter på neste side!
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Fotball 2016
Skal du på turnering, treningsleir eller avslutningstur med laget? La oss ta hånd om
reise og opphold, vi vet hva som skal til for en sportslig og sosialt vellykket tur.

Skagen 23. – 29. juli

CUP NO. 1

Aldersklasser:
Gutter: 19, elite og ordinær
Gutter: 16, elite og ordinær
Gutter: 14/13, 2 nivåer
v/tilstrekkelig antall lag
Jenter:16

MANGE OPPLEVELSER: Gjennom sin tid som aktiv utøver i Oppegård idrettslag fikk Ambjørg Ellefsen mulighet til å
delta på konkurranser både i inn- og utland. Her er hun sammen med resten av OI-delegasjonen på det 22. nasjonale turnstevne i Troms i 1981. Dette var første gangen mennene var med på slep. Foto: Privat

- ... Jeg har vært aktiv i mange år,
var på alle medlemsmøter og fikk
mange hyggelige bekjentskaper
der.

Takk for innsatsen for OI,
Ambjørg Ellefsen!
20

Pris fra kr 2490,- pr. person
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Gutter 2000/2001

21.-23. oktober

14.-16. oktober
Nørresundby Juniorcup
Gutter 97/98/99
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Avslut

Som en perfekt avslutning
på sesongen kan vi nå tilby
avslutningstur for alle typer
lag til Spania og Santa Susanna
i høstferien. Her kan dere
kombinere det sportslige og
sosiale med varme fine høstdager
med mulighet for sightseeing i
Barcelona og besøk på Camp Nou.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

21.-23. oktober

Høstferien 2016

Vi tilbyr pakker som inkluderer:
• Fly Oslo / Stavanger / Bergen / Kristiansand /
Trondheim - Barcelona t/r
• Busstransport flyplass – bosted t/r
• Opphold på 4**** hotell i Santa Susanna fra
5 netter og oppover
• Helpensjon
• Treninger og eventuelt treningskamp

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS

Postboks 134 • 1851 Mysen
tlf: 69 84 71 00 • e-post: ior@ior.no

www.ior.no

GODE MINNER: Ambjørg Ellefsen har tatt vare på mange bilder fra sin
aktive tid i Oppegård idrettslag. Her er hun sammen med deler av
turngruppa under det 19. nasjonale turnstevnet, som ble arragnert
i Haugesund 4.-8. juli 1970.

NR. 1- 2016

Skagen Jentecup
Jenter 99/00/01

28.-30. oktober

Kontakt oss
for mer informasjon

Høsten 2016

Skagen Sportscenter Cup Skagen Guttecup
Gutter 2002/2003
Jenter 2002/2003

Selv om Ellefsen nå har lagt sin
egen idrettskarriere på hylla,
følger hun fremdeles godt med
på hva som rører seg i idrettslaget som har gitt henne så mange
fine minner.
- Jeg holder meg oppdatert på
det som skjer gjennom OI-avisen.
Jeg synes det er veldig viktig at vi
har et slikt medlemsblad i idrettslaget. Den leser jeg fra perm til
perm hver gang den kommer, og
har vondt for å kaste dem. Det
ser du jo også på den bunken
som ligger under bordet i gangen,
flirer Ambjørg, mens hun kaster
et blikk bort på den store bunken
med utgavene av OI-avisen som
ligger lagret.

Aldersklasser:
Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13,
12/7, 11/7
Jenter: 18, 16, 15, 14, 13,
damer åpen klasse

Pris fra kr 2220,- pr. person

Av

Frederikshavn
11. – 16. juli

0116 www.dmtalvdal.no

SKAW CUP
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Deltakerøkning på sesongens karusellrenn - tross mild vinter
Årets karusellsesong er igjen vel
gjennomført. Etter et par milde
vintre og synkende deltakerantall ble det i år en hyggelig økning i
antall påmeldte. Vi endte på 340
deltakere, og godt frammøte på
alle 4 rennene.
Tekst: Thomas Rød
Foto: Roar Sellevoll

Med en mildt og grønn romjul så
var det nok noen som
begynte å sove dårlig om
nettene på nyåret. men med
kuldegrader og full fart på alle
snøkanonene ble det på kort tid
produsert en rekordtykk såle
kunstsnø første uka i januar. Og
med et fint dryss natursnø så ble
det bedre forhold enn på lenge
og vi fikk folk til å finne fram ski
fra loft og kjeller.
Alle rennene ble i år kjørt på
kveldstid. et valg vi gjorde fordi
vi har sett at renn i helgene ofte
kolliderer med andre aktiviteter
både for deltakere og
medlemmer i gruppa som stiller
opp i arrangør korpset. Alt tyder
nok på at det blir kveldsrenn
de neste sesongene også. Med
god stemning og godt kiosksalg
håper vi alle reklamerer for enda
flere deltakere neste år. Her er
det plass til alle. Selv den ene
kvelden vi fikk regn og vind var
det imponerende å se alle
fremmøtte som føyk rundt i
løypa med brede smil og godt
humør uten å ense været.
Flest deltakere har det værti de
yngste årsklassene, og det skal
det også være. men vi ønsker å
se enda flere i alle aldre. med
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en økning fra 5 til 10 deltakere
i seniorklassen ble det i år et
betydelig tyngde på startfeltet

i den avsluttende fellesstarten.
Premieutdeling blir 6. mars fra
kl. 17.30.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Flotte resultater i KM-stafett
Til tross for tilsynelatende
dårlige forhold for langrenn, er
det faktisk gode forhold flere
steder og skigruppa hadde
mange løpere i aktivitet på flere
arenaer i helgen.

Stafett er gøy! I år var det
Hakadal som var arena for KM
Stafett. Arenaen i bunn av Varingskollen lå akkurat høyt nok til
at nedbøren der hadde kommet
som snø, og det var topp forhold
for skirenn. For de fleste i støtteapparatet var det likevel godt
at det var skøyting som sto på
programmet. Der gir mulighet
for litt mer kaker og kaffe og tid
sekundering, enn til skiprepp.
Oppegård hadde hele 12 lag
på startstreken. Stafett sier litt
om bredden i skigruppa, og det
er veldig hyggelig at vi klarte å
stille lag i de fleste årsklassene. I
de yngste klassene var det flere
som var på sitt første store renn.
etter humøret å dømme så blir
det nok ikke siste gangen. På
stafett får man masse lagfølelse.
Det blir mindre skummelt for de
minste å delta, og for de eldre så
yter de litt ekstra for lagkompisene.
Sportslig sett leverte løperne
fantastisk innsats som ga gode
resultater. Axel, Magnus og Fredrik gikk inn til 4. plass i klassen
G15/16. En 4. plass som var alt
annet en sur for tre 15 åringer
som kun hadde rene 16 års lag
foran seg på pallen. I Jenter
13/14 ble det 3. plass til Synne,
Marie og Kine, etter et skikkelig spurtoppgjør. I G11/12 som
er klassen med flest deltakere
ble det en fin 2. plass til tre 11
åringer fra Oppegård. Gratulerer
til Sigurd, Birk og Eskil.
24

God rekruttering til skigruppa
Med en liten intensivering av
rekrutteringsarbeidet i høst der
vi blant annet tok inn barn ett
år tidligere enn vanlig fikk skigruppa en god rekruttering i de
yngste klassene. Det har resultert i et yrende liv på Greverud i
vinter.

FORNØYDE: Axel, Magnus og Fredrik gikk inn til 4. plass i klassen G15/16.

Uttrykket -barn på ski er blide
barn- har sjelden vært mer treffende. Og når skiforeningens nye
bas, Terje Martinsen, har satt sin
ære i å seire over eventuelt regn
og mildvær ser det ut til at vi kan
tilby skitrening fram til Påske.
Skiforeningen har investert i nytt
aggregat som har gjort det mulig
å kjøre flere kanoner samtidig og
dermed produsere mer snø på
kortere tid.
Det har vært bra trykk i alle

gruppene med økt treningstilbud for alle, med flere samlinger
gjennom høst og vinter. De
eldste, fra 15 år og eldre har i
tillegg til treninger på Greverud

deltatt aktivt i samarbeide med
naboklubbene i fellessatsingen
skiteam Follo.

Gifstad med i toppen i Marcialonga
I SPURTOPPGJØR: I Jenter 13/14 ble det 3. plass til Synne, Marie og Kine,
etter et skikkelig spurtoppgjør.

Denne sesongen debuterte
Thomas Gifstad i Ski Classics.
Oppegård-løperen, som her
representerer Team Synnfjell,
begynte Ski Classics-sesongen i
italienske Livigno. Etter det har
det gått slag i slag.
Siste helgen i januar gikk
Gifstad inn til 42. beste tid i
Marcialonga, blant de mange
tusen deltakerne. Kun 18
nordmenn var foran han på
resultatlisten. Tidligere
landslagsløper Tord Asle
Gjerdalen vant rennet.

MORO MED STAFETT: I G11/12 som er klassen med flest deltakere ble det
en fin 2. plass til Sigurd, Birk og Eskil fra Oppegård.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Neste utfordring for Gifstad i
Ski Classics er Vasaloppet, som
går av stabelen 6. mars. Før det
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I FORM: Tomas Gifstad (nr. 3 i oransj) i godt driv i italienske Livigno.

tradisjonsrike langløpet i Sverige
er han på en 42. plass

sammenlagt, og nummer fem
i ungdomskonkurransen.
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«Perfect Escape» for OI
Torsdag 11. februar var tolv
håndballjenter fra treningsgruppe 2 på besøk hos Perfect
Escape på Ski, som tilbyr
spesialpriser på teambuldingsaktiviteter for Oppegård
idrettslag.
Etter å ha blitt delt opp i 3 lag,
ble hvert lag ‘stengt’ inne et
spesial-bygget rom. I hvert rom
finnes det en TV-skjerm hvor det
vises en film som forteller hva
som har skjedd, og hva som er
målet og oppdraget i løpet av
spillet.
Deretter starter en klokke å telle
ned de 60 minuttene hvert lag
har til løse oppdraget. Å løse
oppdraget krever god
kommunikasjon og samarbeid,
og krever at alle deltar aktivt i
arbeide med å finne alle
ledetrådene som finnes i
rommet.
Jentene storkoste seg, og et av
lagene klarte også å løse
oppdraget, og det er ikke lett.
Spesialpris for lag fra OI
- Lag som kommer fra Oppegård
idrettslag får en spesialpris. Man
får da spille for 300 kroner per
rom. Totalt har vi tre rom, så
man kan være opptil 18
personer, forteller Dag Eivind
Evensen i Perfect Escape til
OI-avisen. Normalpris er 250
kroner per person.

Ungdomsstafetten

i Holmenkollen
I forbindelse med
Holmenkollrennene arrangeres
hvert år ungdomsstafetten. Her
kan alle skikretser stille med to
lag med løpere i 15/16 års klassen.
Tekst: Thomas Rød.
Stafetten arrangeres som mixstafett med to jenter og to gutter
på hvert lag.

FORNØYDE: Et av Oppegård idrettslags håndballag har allerede
testet ut lagaktiviteten.
Det er også muligheter for å
bestille enkel mat og drikke til
deltakerne, hvis man ønsker det.
Hvis ditt lag ønsker å spille, som
en del av en organisert aktivitet
gjennom OI, tar man kontakt
med Perfect Escape for
bestilling.
Mer informasjon om Perfect
Escape finner du på
www.perfectescape.no

På årets Akershus lag hadde vi
en Oppegård løper som hadde
kvalifisert seg. Sondre Haneberg,
ankermann på det ene
Akershuslaget gikk inn til en fin
12 plass.
Her er det mye trening og hardt
arbeid både for Sondre og støtteapparatet som ligger bak. Vi
gratulerer!

Kolbotn Gull og Sølv
Skivn. 57, 1410 Kolbotn
- Telefon 66 80 75 20

Mer informasjon om skigruppa
og deres aktiviteter og renn
finner du på hjemmesidene til
Oppegård idrettslag.

Fordi...
vi kan reparere,
gravere,
forsølve,
taksere,
tre om perlekjedet ditt,
eller...

- Perfect Escape kan også tilby et
møterom i forkant, som lagene
kan benytte i 60 minutter før
spillet starter, forteller Evensen.
Her er det plass til rundt 20
personer.
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Vi støtter Oppegård Idrettslag

Enkel parkering

Siden 1985
- med glede

Din nærmeste fagbutikk

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Har du barn født i 2010 som vil spille fotball?

Planleggingen av Putteskolen
2016 er i gang - og det er nå
mulig å melde seg på. Putteskolen er et prosjekt rettet mot
barn som skal begynne på skolen
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inneværende år.
Dette tiltaket er blitt veldig
populært, og for mange er
Putteskolen det første møtet

med Oppegård IL. Putteskolen
2016 gjennomføres for gutter og
jenter født i 2010, dvs. barn som
skal begynne i første klasse ved
skolestart høsten 2016.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Oppstart er i begynnelsen av
mai, noe som bidrar til at barna
møtes før skolestart. Tilbakemeldingene fra foreldre forteller oss at Putteskolen dermed
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også blir et viktig og fint tiltak
for sosialisering, og bidrar til en
enklere skolestart for mange.

Du finner mer informasjon og
påmelding på hjemmesidene til
Oppegård idrettslag.
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J00/99 startet sesongen med et brak

2 (41-19)
Denne sesongen har J00-laget i
håndball slått seg sammen med
de få som var igjen på J99. Det
er opprettet treningsgruppe 1 og
2 bestående av -01, -00 og -99
spillere. Gruppe 2 er for de som
synes det er morsomt å spille
håndball, men som ikke satser
for fullt. Gruppe 1 satser maksimalt på å bli ett av de beste J16lagene i Norge. Så langt har de
lyktes godt på vei. Laget har fått
en ny spiller fra Kolbotn IL, Elise
Christin Aarnes. Vi ønsker Elise
velkommen til Oppegård Syd!
Av: Bodil Nysveen

Jentene startet sesongen med å
vinne Haslumcup for 16-åringer
og Falck Elitecup. Sistnevnte er
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en invitasjonscup for de beste
00-lagene i Skandinavia. Det var
stort å vinne den!
Hovedmålet for sesongen var
å kvalifisere seg til Bringserien
som er en landsdekkende serie.
Det klarte de med god margin.
Det ble kun ett tap på ni kamper
og andreplass på tabellen. Sandefjord var første Bringstopp for
Oppegårdjentene. Der ble det
to overlegne seire mot Njård
(31-20) og Sandefjord (26-17)
og en knepen seier mot Charlottenlund (22-21). Neste runde
er i Østre Greverud 21.2. Det
blir spennende for OI å arrangere Bringrunde. I alt er det fire
runder og sluttspill i mai.

Juleferien ble nok en gang
tilbragt i Gøteborg for å spille
Norden Cup. I 2014 klarte J00 å
ta en overraskende bronsemedalje. Nå spilte de i J16, så det
var litt verre med nesten bare
15-åringer på laget. De klarte
seg imidlertid med kun ett tap
i gruppespillet, så var de klare
for kvartfinale. Der møtte de
Randers HK fra Danmark og vant
med sterke 24-18! I semifinalen
ble det tap mot Nit/Hak og mot
Charlottenlund i bronsefinalen.
En 4.plass av 18 lag lar seg høre!
Regioncupen, IØR, har J00 vunnet to år på rad. Nå er de i semifiale igjen! I J16-cupen kom de til
1/8 finalen etter store seire mot
Skiptvedt (41-17) og Nordstrand

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

A-sluttspillet har kommet godt i gang. Hittil har
gultrøyene tre seire og ett tap.
J00 har flere spillere på de ulike landslagene. To er
på landslaget og hele seks spillere har vært innom
eller er på regionalt landslag. En spiller er også på
bylaget.
Laget var invitert av ordføreren til årets hedring
i Kolben for seieren i sluttspillet på Hamar, NM.
Der fikk de hvert sitt krystallglass med kommunevåpenet på. Det var en høytidelig og fin
seremoni som jentene og foreldrene satte stor pris
på. Da fikk de pynte seg til en forandring og ikke
bare gå i treningstøy som vanlig!
Oppegårdjentene er en sammensveiset gjeng som
er gode venninner også utenfor banen. Det kommer godt med etter så mange år på samme lag.
For en stund siden var de feks på Ski og koste seg
med pizza, bowling og quiz.
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Fotballmoro i LSK-hallen

Follomesterskapet Open 2016

Tekst: Alexander Eid,
Oppegård Tiger 06

Rundt 65 spillere fra 6 klubber var med i årets utgave av
Follomesterskapet Open i bordtennis. Mange av dem spilte
sin første eller andre bordtennisturnering. På bildet øverst til
høyre ser vi alle deltakerne fra
klasse D, som besto av de yngste
nybegynnerne.

Mens vinteren sliter for å holde
stand utenfor, samles fotballspillere fra Oppegård i LSK-Hallen for fotballcup. Forventingene
er store for her skal det spilles
mot lag fra Lillestrøm, og de er
gode har de hørt.

Nå var jeg ikke så heldig at jeg
fikk overvært alle kampene,
men ryktene sier at Oppegård
beit godt fra seg mot «Kanarifuglene» og var særdeles førnøyde
over resultatene. Det er tydelig
av vinterens trening både ute og
innendørs gir resultater. Guttene
har tatt et kvantesprang videre
og fotballforståelsen er blitt
langt bede, utrykk som kalasfotball, Klikk-klakk spill, samspill
og godt kameratskap ble alle
plukket opp i løpet av tiden i hallen. Det er så deilig å se hvordan

Fra venstre: Haakon, Hans Emil, Jacob, Emilie Sofie, Haider, Heine.

Tekst: Kristian Vengbo

barn på tvers av alle fordommer koser seg med fotballen og
den gleden den gir i en hektisk
hverdag.

Follomesterskapet Open ble nok
en gang avholdt som et “rankingstevne” for de yngre (barn
og ungdom opp til 15 år), mens
åpen klasse fulgte den mer vanlige varianten i bordtennis med
puljespill og etterfølgende sluttspill i cup-form.

Dessverre så så vi et eksempel
på at det samme ikke gjelder
foreldre, det kom til en kraftig
verbal utvekling mellom trenere
og noen foreldre, en utveksling som ikke kan lastes noen
trenere. Dette resulterte i at
en av kampene måtte stoppes

i 10 minutter og vakter måtte
tilkalles for å løse opp i problemene. Jeg må få presisere at
det ikke var noen fra Oppegård
som var involvert i dette, men
barna ble allikevel engstelige og
redde.
Husk at barneidrett skal være
noe positivt og givende for
barna, og tenk på både hva dere
sier og gjør, husk «Små gryter
har store ører».

TIPPER DU?
Da har du kanskje lyst til å støtte Oppegård Idrettslag - uten at det koster deg noe ekstra?
Ved å la 5 % av din spillerinnsats gå til Oppegård IL støtter du barne- og ungdomsaktivitetene i idrettslaget.
Spiller du for 100 kroner går 5 % til OI, uansett om du taper eller vinner.
Du kan knytte deg til ordningen på følgende måte:
Kommisjonær: Oppgi organisasjonsnummeret eller ta med strekkoden til din kommisjonær.
SMS: Send GRASROTANDELEN 971497262 til 2020 (gratis tjeneste).

Grunnen til at Oppegård IL
velger “rankingmodellen” for
de yngre på disse stevnene er
at dette gir om lag like mange
kamper for alle, og ikke minst
mange jevne kamper, da man
som et utgangspunkt deler inn
spillerne etter plassering på
Norgesrankingen, og deretter
etter om man er nybegynner og
alder. Spillerne blir delt inn i 4
klasser, der den første er de høyest rankede (uavhengig av alder
og kjønn), og der D-klassen er
en ren nybegynnerklasse. Man
spiller så puljespill i hver klasse
(3-4 puljer) etter det såkalte
“snake-systemet”, og deretter
møter pulje-enerne hverandre,
puljetoerne hverandre osv. til
avsluttende puljespill.
Masse jevne og gode kamper, og
mye spilleglede å se!
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KLASSE D: Her var det Noah Karl Eriksen fra Kolbotn BTK, som vant foran
Andreas Aasbø (Oppegård) og Herman Høidal (Oppegård).

RANKINGKLASSE C: I denne klassen, som også hadde med noen av de
eldste nybegynnerne, vant Sebastian Kolseth (Kolbotn BTK), med Theo
Guillemenot og Stian Frivåg-Hansen på plassene bak, begge fra Oppegård.

RANKINGKLASSE A: Her gikk Audun Gjetrang Aulie fra Sarpsborg til topps
foran 2) Rikke Balgaard Skåttet (Nesodden), 3) Aslak Vengbo (Oppegård) og
4) Aurora Fossåen Green (Nesodden).
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Høy aktivitet for håndballgruppas G03

OPPEGÅRD IL

der alle har glede av å være

MORO MED HÅNDBALL: Rundt 20 gutter født i 2003 er med å spiller.

G03 håndball er det nest eldste
guttelaget i klubben. De har
nesten 20 ivrige gutter som
trener to ganger i uka. De fleste
spiller fotball i tillegg, så da blir
det trening hver dag for mange
av guttene. Petter Tusvik er
hovedtrener og Daniel Bergersen er hjelpetrener. Edel-Anita
Westhagen-Fladset er oppmann.
Tekst: Bodil Nysveen

I starten måtte de låne 04spillere for å få nok til å stille to
lag. Etterhvert ryktes det at de
hadde det så kjekt på trening
at flere ville være med! Nå har
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03 nok til to lag, og 04 har også
fått sitt eget lag. Så vi gir en stor
takk til engasjerte og kreative
trenere!
03-gutta vinner omtrent halvparten av kampene sine. De har
flere ganger ligget under med
mange mål og tatt seieren likevel. I år er det også temaserie.
Det er en artig avkobling fra
vanlige kamper. De utviser stor
spilleglede på banen.
Gutta har også hatt flere sosiale
sammenkomster. Før jul så de på
semifinalen i håndball-VM der
Norge vant selvfølgelig. Da fikk

de også VM-drakter med
etternavnet sitt på ryggen.
Da herre-EM gikk av stabelen,
så de på kampen mot Kroatia
som Norge overraskende vant.
Ellers har de hatt avslutninger på
klubbhuset. En gang overnattet
de også.
Laget deltar på flere cuper
gjennom året, Nordstrand-, Ski-,
KIA-, PW- og Storhamarcup for å
nevne noen. Da bor de på skoler
og har det helt topp!
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