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Redaktørens spalte
Vi er godt i gang med sommeren, en sommer som har vist seg fra en
strålende side hittil. Med gode temperaturer ligger ting også til rette
for en aktiv idrettssommer. På menyen i fremover har vi blant annet
idrettslagets flotte idrettsskole – Aerobil idrettskole, som du kan lese
mer om på side ni. Her er det fremdeles noen ledige plasser!
ET IDRETTSLAG I
NORGES IDRETTSFORBUND

I denne utgaven av OI-avisen er det imidlertid mye fokus på all den
flotte idrettsaktiviteten som har blitt gjennomført de siste
månedene. Tilrettelagt allsport-gruppen har for eksempel avsluttet
skøytesesongen, og ser frem til en ny friidrettssesong med
friidrettsgruppa, som allerede er godt i gang. Lag fra både fotball- og
håndballgruppa har på sin side deltatt på en lang rekke forskjellige
cuper og arrangementer den siste tiden. Flere av disse kan du lese
mer om her.
For de som er nysgjerrige på hvem man vil treffe i artikkelserien «De
som bygde OI» i denne utgaven, kan jeg røpe at det er idrettslagets
æresmedlem Ulf Solberg. Han meldte seg inn i Oppegård idrettslag i
1952, og har siden den gangen lagt ned en solid innsats for at vi kan
ha den idrettsaktiviteten vi har i dag. Spesielt håndballgruppa har
hatt mye glede av hans engasjement.
Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig
god sommer, og oppfordre alle å sende tekst og bilder fra
sommerens idrettsaktiviteter på e-post til: oi-avisen@oppgaardil.no.

GRATIS

sommertrening
i hele skoleferien!

(Gjelder både i Oppegård og Ski)

Espen
Annonser i OI-AVISEN

• SALTRENING
• SPINNING
• STYRKEROM
• UTETRENING

NYHETER SOM KOMMER:
Friskis&Svettis Oppegård er et idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Vi har trening som passer for de aller fleste! Vi har et mangfold av
medlemmer – fra superspreke til nybegynnere. Hos oss finner du et
uformelt og inkluderende treningsfellesskap. Se mer informasjon på
vår hjemmeside. Egen sommertimeplan. Følg oss også på Facebook.

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

• YOGA
• BOOT CAMP

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

Oppegård Idrettslag

- Der alle har glede av å være

www.oppegard.friskissvettis.no
NR. 2- 2016
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Lederen har ordet
Det er med en porsjon med
ydmykhet jeg skriver min første
«leder» i OI Avisen . Det er en
rekke med ledere som har skrevet
gode velformulerte innlegg - og
nå er det altså min tur. Som ny
leder av Oppegård IL møter jeg
et veldrevet idrettslag og et styre
med lang og bred erfaring fra
idrettslaget.
Det er full fart på alle arenaer og
i konkurranser fjernt og nært. I
skrivende stund er det mye fokus
på at Oppegårdmila skal fortsette
å være en folkefest, for hele
familien.
Det som først og fremst slår meg i
arbeidet med å være styreleder er
det engasjementet jeg møter i alle
gruppene. Vi er en samling
med frivillige som bruker all
overskuddstid til å drive klubben fremover i stort og smått og
sørge for at barna våre har et godt
fritidstilbud. Vi jobber hver dag
med å oppfylle visjonen til

NY STYRELEDER: Knut Oppegaard (t.v.) gir stafettpinnen som styreleder i
Oppegård IL til Vidar Fålun.
klubb som bidrar til positiv proklubben - “Der alle har glede av å
filering.
være”.

At vi sammen lykkes bra gjenspeiles også i det at vi nå har fått
på plass mange samarbeidspartene som bidrar til å sikre driften i
klubben. Det er gøy at vi har klart
å få med nye sponsorer med lokal
tilhørighet denne våren, disse er
AEKO Eiendom, AeroBil , JPC og
Impuls Helse . Våre sponsorer
er viktige for oss, men vi er også
viktige for dem. Vi er en attraktiv

TIPPER DU?

Jeg vil også trekke frem klubbens
administrasjon som hver dag
sørger for god orden og bidrar
med støttet til alle gruppene. De
tjenestene de yter sikrer at klubben styres på en enhetlig måte.
Denne utgaven av Oppegårdavisa
er siste utgave før sommerferien
og jeg vil derfor benytte anledningen til å ønske dere alle sammen
en god sommer.

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).
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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
Klubbsekretær:
Henriette Berle Christiansen
E-post: henriette@oppegardil.no
Mobil: 419 35 990
Regnskapsfører:
Elisabeth Bøvold
E-post: elisabeth@oppegardil.no

Fra venstre: Marit Hansen, Elisabeth Bøvold, Hege Frøyna, Mona Schrøder
og Henriette Berle Christiansen.

Terrengløpskarusellen 2016
Rekordmange deltakere fant veien
til årets første løp i terrengløpskarusellen på Østre Greverud. Av
de nærmere 90 påmeldte, fullførte
72 deltakere i ulike aldersklasser.
De oppmøtte fikk se mange sterke
prestasjoner og spennende dueller.

Informasjon om påmelding til årets
Terrengløpkarusell finner dere på
OI sine hjemmesider. Løpene finner
sted 10. mai, 24. mai, 14. juni, 30.
august og 13. september. Det siste
løpet i karusellen har også status
som klubbmesterskap i terrengløp
for aldersgruppene 11 år og
oppover for klubbens utøvere.
Karusellen er åpen for alle.

NR. 2- 2016
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Hovedstyret
Leder: Vidar Fålun
992 64 275, vidarfalun@gmail.com

Klubbhusets venner hadde dugnad

4. mai - i strålende vær

Nestleder: Gard Olsen
932 18 887
gard.olsen@telia.no
Styremedlemmer:
Siv Thompson
482 48 254, st362@kirken.no
Kristin Granne
404 67 721, kristin.granne@afk.no
Yvonne Hording
930 55 597, yvhording@ymail.com
Finn Christensen
901 05 121, finchri@online.no
-----------

Gruppestyrene:

Etter dager med regn og kaldt vær var vi heldige med dugnadsdagen
den 4.mai, stedet er klubbhuset hvor vi noe “eldre” O.I. medlemmer
Allsport / tilrettelagt: Vegard L. Jensen
møtes til dugnad i og rundt klubbhuset.
970 09 926, edle-be@online.no
Badminton: Markus Haukebøe
982 90 031,
Markus.Haukeboe@oxx.no
Bordtennis: Tor Olav Schultz
982 65 986, torsin@no.ibm.com
Fotball: Mona S. Andersen
948 73 960,
mona.stormo.andersen@gmail.com
Friidrett: Ingrid Høntorp
988 48 672, ingridth73@gmail.com
Håndball: Jacob L. Nygaard
901 73 814,
jacob.nygaard@no.dsv.com
Innebandy: Karsten A. F. Nygård
456 16 232, karsten.nygard@gmail.com
Oldermannslauget: Kjell Pedersen
907 47 077, schous1821@gmail.com
Ski: Finn Thomas Rød
482 43 269, finntrod@gmail.com
Trim: Dag Jørgensen
911 04 440,
dag.jorgensen@dataequipment.no
Turn: Borghild Holtedahl
918 65 436,
borghildholtedahl@hotmail.com
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Tekst: Knut Thorsteinsen & Jan Erik Hokholt.

Ikke bare er det selve dugnaden som er det vesentlige, men det å
treffe oppegående O.I. medlemmer til prat og hygge er tingen vi
alle ser frem til. Denne gangen var gikk det meste av tiden til å fylle
på bark, slik at vi hindrer ugresset å vokse opp. Men viktig er det å
fjerne sigarettstumper/snus stumper, plast og annet søppel fra området rundt klubbhuset.
Det ble riktig fint etter noen timers innsats og så hadde kjøkkendamene Solveig Hokholt og Jorun Kjølstad ordnet med vaffel og hjemmebakst. Som en ser av vedlagte bilder har vi fått uvurderlig hjelp av
Parkvesenet i Oppegård Kommunen med å legge ned skiferheller og
beleggningsstein, samt en ny trapp fra garderoben og ned til selve
banen. Hjertelig takk for innsatsen.
Området rundt
klubbhuset og kunstgressbanen tar seg virkelig flott
ut, helt nydelig er det
blitt. Idrettsanlegget på
Østre Greverud er blitt
en “perle” for alle som er
aktive i idrett og de som
måtte ta seg en spasertur
bare for å nyte området.

Hos oss kan du nyte 30 grader i vannet og
70 solsenger, kun 15 minutter fra Oslo.
thewell.no
15 BADSTUER / 11 BASSENG / 100 DUSJER / 30 SPA- OG MASSASJEROM

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

NR. 2- 2016

7

Aerobil inn som ny hovedsamarbeidspartner:
- Vil bidra til idrettsaktivitet for barn og unge
for personer som bor i Oppegård
og Langhus, sier Cato Nygård,
daglig leder i Aerobil.
I tillegg til å være Mazda-forhandler har Aerobil også Saab verksted, samt en egen MECA-avdeling ved verkstedet. Fremover vil
medlemmer av Oppegård idrettslag få flere gode medlemstilbud
hos Aerobil, noe idrettslaget vil
informere om nærmere.

KLARE FOR SAMARBEID: Daglig leder i Aerobil, Cato Nygård (t.v.), sammen
med daglig leder i Oppegård IL.

- En ny og spennende hovedsamarbeidspartner som gjør det
mulig for oss å planlegge nye
aktiviteter og sikre driften av OI.
Vi ønsker å videreutvikle dette
samarbeidet slik at Aerobil blir
synlig for alle våre medlemmer,
gjennom reklame på drakter,
arena og aktiviteter. Aerobil er
også med som hovedsponsor til
Aerobil Idrettskole i uke 26, der
nærmere 250 barn deltar,
forteller Hege Frøyna, daglig
leder i Oppegård idrettslag.

ikke kjenner til dem.
- Det er flere grunner til at vi har
valgt å gå inn i et samarbeid med
Oppegård idrettslag. Både fordi
vi ønsker å støtte opp om idrettsaktivitet for barn og unge, men
også for å kunne synliggjøre oss

Aerobil vil også bli godt synlige
gjennom Oppegård idrettslag,
og er blant annet samarbeidspartner til Oppegårdmila og
idrettslagets idrettskole.
- Gode og aktive sponsorer og
samarbeidspartnere er viktig for
at vi kan drive klubben
profesjonelt og hele tiden utvikle
organisasjonen og anleggene
våre. Sponsorene bidrar til at
Oppegård blir ett sted der alle
har glede av å være, avslutter
Frøyna.

Aerobil, som er eneforhandler
på Mazda i Follo-området, har
tidligere vært samarbeidspartner med Follo fotball. De
flyttet inn i nye lokaler ved Ski
Ishall i 2010, men opplever at
personer som bor nord i Follo
8

Tradisjon tro arrangerer Oppegård IL idrettsskole i uke 26
mandag 27. juni til fredag 1. juli, uken etter skoleslutt.
I år har skolen fått ny hovedsponsor og dermed ny logo.
Påmeldingen er godt i gang, og det er plass til fler.
Idrettsskolen er åpen for alle barn født 2003 – 2009.
I løpet av 5 dager får barna prøvd seg på 8 forskjellige
idretter, lekt med nye og gamle venner og mye moro!
De får servert lunsj og frukt hver dag og en teknisk trøye.
Åpningstid de 5 dagene er kl 08.30 – 15.30. Pris 1500,For mer info og påmeldingslink, se www.oppegardil.no

I SKI: Aerobils lokaler finner man like ved Ski ishall.
Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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REKORD FOR OPPEGÅRDMILA
Idrettslaget har nettopp avviklet
Oppegårdmila for tredje gang i
nyere tid og det ble en fantastisk
familiedag i idrettsparken med
rekorddeltakelse. Hele 690 stilte til
start i klasser fra 500m til
10 km.
Tekst: Knut Oppegaard,
arrangementsansvarlig
Alle foto: Johnny Syversen

Det var selvsagt flest lokale løpere å se, men vi konstaterer at
Oppegårdmila trekker løpere fra
hele Østlandsområdet. Det ble en
herlig familiedag i sommersolen med yrende liv og både
løpere, publikum og sponsorer
var storfornøyd med dagen. De
minste løp 500 m og det var god
deltagelse og topp innsats både
der og for de som løp 2 km, 5
km og ikke minst 10 km. Mange
stilte i rosa t-skjorter til inntekt
for Barnekreftsaken etter initiativ
fra Oppegård fotball jenter 2006.
Bidrag fra generøse sponsorer og
salg av t-skjorter og andre tiltak
gjør at idrettslaget snart kan støtte
Barnekreftsaken med over 35.000
kroner. Endelige tall
foreligger senere i uken.

RASKEST: Andrea Sævareid løp inn til den raskeste tiden i kvinneklassen.

I TET: Erling Christiansen (nr. 7) i front underveis, men måtte til slutt dele
seieren i herreklassen med Runar Sæthre.

Takk også til Oppegård
skolemusikkorps som bidro med
hyggelige musikalske innslag. Vi
håper de kan bli en fast del av programmet vårt videre.
Vi har en solid stab av tidligere og
nåværende tillitsvalgte og daglig
leder med familie som sammen
med en håndfull faste støttespillere
drar arrangementet i land. Vi håper
at det finnes noen blant OI-avisens
lesere som kanskje kan tenke seg å
ta i et tak neste år, ikke minst blant
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de flere tusen foreldre og foresatte
til medlemmene i idrettslaget. Det
er bare å ta kontakt med
klubbkontoret.
Da gjenstår det bare å minne om
at dere vil finne bilder og opp-

summeringer fra arrangementet
i Oppegård avis, ØB og på www.
oppegardmila.no. Sett allerede nå
av lørdag 3. juni 2017 til neste års
utgave av løpet og start allerede
nå planleggingen av hvem du skal
utfordre til å delta!

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Fartsfylt vår for håndballjentene J00:

Vant Karl Erik Bøhn cup

Oppegård IL, Håndball –
Treningsgruppe 2 på Olavscup

Oppegård IL var vertskap for 2.
runde i Bringserien i februar. Det
var lenge siden sist, så det var
en stor happening for klubben.
Jentene startet med å slå Os fra
Bergen. Senere på dagen møtte
de Gjerpen. Det ble en vanskeligere nøtt å knekke. Oppegård
tapte. Likevel lå jentene topp tre,
klare til sluttspill.

Bringsluttspillet ble avholdt i
Kongstenhallen. Oppegård ble nr
tre på tabellen og møtte dermed
de beste først. Nærbø kunne de
slått på en normal dag, men mye
bom og skade ville det ikke slik.
Mot Fana tapte de også med
seks mål, men vant 2. omgangen
med tre mål. De kom senere til
finalen.

Tekst: Bodil Nysveen

J16-jentene spilte C-finale om
9.-12. plass. Hundvåg hadde de
slått klart i 4. runde, og nå vant
de 30-21. Fjellhammer spilte
finale i Norden cup og vant
regionserien, så det kunne bli en
vrien kamp. Men Oppegårdjentene ville det annerledes.
Med vonde knær, fingre og arm
tro de til og spilte helt fantastisk!
De ledet nesten hele veien og
dro seieren i land med 29-27.
Aldri har jentene jublet sånn for
en 9. plass!

Påskehelgen ble tilbragt i Sandefjord av alle steder. Der var
det hverken skiføre eller snø,
men desto flere gode håndballag. Karl Erik Bøhn cup inviterte
de åtte beste 00-lagene i Norge,
deriblant Oppegård J00. De vant
puljen sin etter seier over Eidsvold og Konnerud og uavgjort
mot Storhamar. Da var jentene
klare for semifinale. Der møtte
de igjen Gneist fra NM-finalen i
fjor. Denne gangen vant de også
med tosifret over bergenserne.
Finalen ble et nytt møte med
Konnerud. Denne gangen vant
gultrøyene overlegent, 29-19!
Dermed ble største pokalen
og gullmedaljene med hjem til
Oppegård!
3. Bringrunde fant sted på
Elverum i Terningen Arena.
Der møtte J16 langveisfarende
Svolvær og vertsklubben Elverum. Oppegård vant begge
med ti mål i snitt. Det ga en
foreløpig 2. plass på tabellen.
J00 har vunnet regioncupen,
IØR, to år på rad. I år kom de til
finalen igjen etter
12

MYE MORO: Jentene født i år 2000 har gjort det bra på håndballbanen.

Nå har J00 en velfortjent pause
før neste sesong skal kastes i
gang.

Bak fra venstre: Vilde Nysveen, Ane Westhagen-Fladset, Sofie Lorentzen
Nilsen og Nora Asbjørnsen. Foran: Julie Hattestad og Synne Hognestad
(landslaget).

utklassingssifre på veien. Stabæk
hadde ikke en sjangs i finalen.
Jentene valset over de med 3620!
A-sluttspillet i J16 satset ikke laget maksimalt på. En ti-målsseier
over PW-vinner Lillestrøm, ga
jentene en velfortjent bronse-

medalje likevel, kun ett poeng
bak vinneren.
4. Bringrunde ble spilt i
Bjørnholthallen. Oppegård måtte
vinne to av de fire siste kampene
for å gå til sluttspill. Det
klarte de.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Vi takker for bidraget fra Silje
Lindseth, Maria Heggestad og
Helene Hagland fra 99 årgangen,
kanskje vi sees igjen om et år.
Laget har fått to forsterkninger
fra Kolbotn til neste sesong. Det
er Ida Walle og Kristine
Kronlund, hhv bakspiller og
keeper. Vi ønsker dem
velkommen til Oppegård Syd!

NR. 2- 2016

ELSKER CUP: 15- og 16-åringene trives godt med et hyppig kampprogram.

Oppegårdjentene på TG2
(Treningsgruppe 2, som består
av 15- og 16-årige jenter) deltok
i helgen på Olavscup i Sarpsborg.
Helgen viste at det lønner seg å
trene, og både 15- og 16-åringen
har utviklet et godt forsvarsspill
det siste året.
16-åringene møtte litt for tøff
motstand i kvartfinalen, og ble
slått ut av turneringen etter god
innsats, men dessverre tap 6-9
mot Torsnes.

15-åringene tok med pokalen
hjem, og innkasserte pokal og
pengepremie!
TG2 elsker cup, og vil derfor
delta i flere cuper i løpet av sommerhalvåret. Cupopplevelser,
lagånd og fellesskap gir TG2-jentene mye håndballmoro, både
på og utenfor banen. - Som Susann Goksør Bjerkreim sier: «Jeg
glemmer aldri cupopplevelsene
jeg delte med mine lagvenninner
når jeg var tenåring!»
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- Totalinntrykket av Oppegård

idrettslag virket bra og profesjonelt
Derfor gikk IT-selskapet JPC AS
inn som samarbeidspartner.

- Bakgrunnen for at vi nå har
inngått en samarbeidsavtale
med Oppegård idrettslag er det
totaltinntrykket vi har fått av
klubben. Både hvordan vi ble
tatt imot som nye i idrettslaget,
men også på bakgrunn av hvor
profesjonelt klubben blir styrt
og de flott idrettsanleggene man
har her, forteller Johnsen, som
etablerte selskapet i 1996.
Samtidig er Johnsen imponert
over all den innsatsen foreldre
og frivillige legger ned, til stor
idrettsglede for store og små.
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ildsjeler i fotballgruppa
På årsmøtet i Oppegård IL
tirsdag 15.mars ble to ildsjeler
med tilknytning til fotballgruppa,
Steffen Burger og Jan Takman,
hedret for sitt betydelige arbeid
over en lengre periode. Det siste
året har de også jobbet tett sammen for å etablere nye arenaer
for spillerutvikling i vår egen
klubb.

Man hører ofte om
samarbeidspartnere med lokal
tilknytning, men for JPC AS har
veien inn i Oppegård idrettslag
vært en litt annen. For et drøyt
år siden var datteren til
selskapets daglige leder, Ronny
Johnsen, på utkikk etter et
fotballag å spille for. Hennes
lokale klubb i Oslo hadde ikke
noe tilbud for hennes årsklasse,
dermed begynte Ronny å søke
rundt etter andre klubber med
et fotballtilbud for datteren.
Litt tilfeldig kom han over
Oppegård idrettslag. Han tok
kontakt med administrasjonen
og fikk veldig god hjelp.
Imøtekommenheten til
idrettslaget, fotballgruppa og det
aktuelle laget datteren begynte
på, var avgjørende for at man nå
har signert en samarbeidsavtale.

Velfortjent heder og ære til

NY SAMARBEIDSPARTNER: JPCs daglige leder, Ronny Johnsen (t.h.) er
glad for å kunne støtte opp om idrettsaktiviteten i Oppegård IL. Her sammen med daglig leder i idrettslaget, Hege Frøyna.

Dette har smittet over og
gjennom JPC ønsker Johnsen å
kunne gi noe tilbake til
idrettslaget.
- JPC kom inn via fotballgruppen og har utviklet seg til
å ble en av hovedlagets store
samarbeidspartnere. Det er
veldig gøy når vi blir kontaktet
for ett samarbeid og finner gode
løsninger som gjør at økonomien
i OI blir solid gjennom mange
år. JPC blir synlig på alle våre
konkurranseantrekk og vil bli
godt eksponert, forteller Hege
Frøyna, daglig leder i Oppegård
IL.
- Gode og aktive sponsorer og
samarbeidspartnere er viktig for

at vi kan drive klubben
profesjonelt og hele tiden utvikle
organisasjonen og anleggene
våre. Sponsorene bidrar til at
Oppegård blir ett sted der alle
har glede av å være, sier hun.
JPC AS er et Oslo-basert selskap,
som leverer IT-driftsløsninger til
små og mellomstore bedrifter i
Oslo og Akershus. Etter 20 år i
bransjen har deres kundemasse
vokst sakte, men sikkert, og har i
2016 rundt 70 bedriftskunder av
varierende størrelse med rundt
1500 sluttbrukere.
Se www.jpc.no for mer informasjon om selskapet.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

For å ta det siste først. Det siste
året har styret i Oppegård IL
Fotball jobbet målrettet for å
etablere nye arenaer for spillerutvikling i egen klubb, gjennom bruk av eksterne og mer
profesjonelle trenerkrefter.
Dette arbeidet har resultert i et
eget akademi og gjennomføring
av opptil flere fotballskoler i året
for de ivrigste spillerne i aldersgruppa 10 – 14 år. Videre er
det i sesongen 2016 etablert en
testordning for betalte trenere
for årganger og lag fra 13 år
og opp til juniornivå. De store
drivkreftene bak utviklingen og
etableringen av disse arenaene
er først og fremst Jan og Steffen i
samarbeid.
Steffen Burger
Steffen er en ekte Oppegårdgutt, oppvokst i Østliveien, som
for øyeblikket er sportslig leder
i Oppegård IL Fotball. Han er
tildelt «OI Fortjenestemedalje»
for sitt engasjement i gruppa
over mange år. Steffen har lang
fartstid som både spiller, trener
og styremedlem i fotballgruppa.
Han har ved flere anledninger
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BLE HEDRET: Jan Takman (t.v.) fikk prisen som «Årets OI-er for administrative innsats». Her sammen med Knut Oppegaard, tidligere styreleder i OI.

engasjert seg i utfordrende saker
i gruppa, og generelt hatt fokus
på utvikling, både administrativt
og sportslig. I tillegg til å bidra til
fotballen på Oppegård har Steffen vært en stor bidragsyter til
både svømme- og brytegruppa i
Kolbotn i mange år.
Jan Takman
Jan får prisen som «Årets OI-er
for administrative innsats» på
bakgrunn av sitt arbeid
i fotballstyret. Jan kom
inn i fotballstyret i 2011
med ansvar for både
salg/marked og anlegg
helt frem til 2014. Jan
har gjennom sitt arbeid
på disse områdene
bidratt både til økte
sponsorinntekter, samt
til drift og utvikling av
fotballgruppas anlegg.
I en vanskelig situasjon
for fotballgruppa høsten

2014 overtok Jan ansvaret som
styreleder, og påtok seg i tillegg
ett ekstra år som leder frem til
årsmøtet 2016. En viktig motivasjon for Jan var å bidra til å
fullføre byggingen av Flåtestad
Fair Play Arena, som til slutt stod
klar for bruk i august 2015.
På vegne av alle medlemmer i
Oppegård IL Fotball rettes en
stor gratulasjon og takk til dere
begge!
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Meld deg på sommerens

fotballskoler

AEKO Eiendomsutvikling ny samarbeidspartner for Oppegård IL:

- Vår tur til å gi noe tilbake

Som vi tidligere har informert
om vil det kommende sommer
bli arrangert flere fotballskoler
rettet mot spillere fra Oppegård
IL. Påmeldingen til sommerens
fotballskoler er nå åpnet.

Generelt om fotballskolene
sommeren 2016
Det som i hovedsak er nytt av
året er at akademitrenerne våre,
Boni og Jonathan, avholder to
fotballskoler i ukene 26 og 33 for
de ivrigste som primært ønsker
ett godt og gjennomført sportslig tilbud.
I tillegg skal vi som vanlig
gjennomføre vår tradisjonelle
barnefotballskole i uke 32, der
har vi fokus på å finne en god
balanse mellom det sportslige og
det sosiale opplegget. Alle de tre
skolene gjennomføres på Østre
Greverud kunstgress.
Spillere i årgangene 2004 - 2006
har anledning til å melde seg på
begge skolene. Det er imidlertid
viktig at alle som ønsker å delta
på en eller flere av disse fotballskolene forstår forskjellen på de,
og er inneforstått med opplegget
for hver enkelt skole. Så les godt
igjennom informasjonen om
skolene og ta kontakt med oss
på fotballskolen@oppegardil.
no dersom du er usikker på hva
som er det riktige tilbudet for
ditt barn.
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FORNØYDE: Andreas Wilsgård (t.v.), daglig leder i AEKO Eiendomsutvikling og Hege Frøyna, daglig leder i Oppegård IL.

AEKO Eiendomsutvikling er stolte
av å ha sine røtter i Oppegård,
og ønsker å støtte oppunder den
viktige jobben Oppegård IL gjør
i nærmiljøet for barn, voksne og
eldre.

BLI MED: Kunne du tenke deg å delta på fotballskole denne sommeren?

Oppegård IL Barnefotballskole Uke 32
Vi skal tradisjonen tro arrangere
fotballskolen slike kjenner den
fra før. Denne skolen gjennomføres for barn født 2010 - 2004 i
uke 32. Dette er en fotballskole
med rom for lek og det sosiale, i
god balanse med det sportslige
tilbudet. Vi har totalt 140 plasser
på denne skolen.
Akademiets fotballskole - Uke
26 og 33
Disse fotballskolene tilbys til
spillere født 2006 - 2002. Det

som kjennetegner disse skolene
er at det er større fokus på det
fotballfaglige, noe som igjen
krever at de som deltar har høyt
fokus og er konsentrerte under
leksjonene. Akademiet, med
Boni og Jonathan i spissen, tilbyr
totalt 60 plasser på hver av disse
skolene.
Mer informasjon og påmelding
finner du på hjemmesidene til
Oppegård idrettslag.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

- Det har vært et fantastisk sted å
vokse opp, og vi har tilbrakt utallige
timer i haller, på gressmatta og i
skogen rundt her. Nå ønsker vi å gi
noe tilbake, og bidra til at samhold
og idrettsglede fortsetter å gro på
Oppegård, sier Andreas Wilsgård,
daglig leder i AEKO Eiendomsutvikling.
I mai ble det klart at AEKO Eiendomsutvikling går inn som samarbeidspartner for Oppegård IL.
- Vi har fulgt Oppegård IL helt fra vi
selv var barn og unge, og videre nå
gjennom egne barn. Det er fantastisk å se hvor mange som finner
idrettsglede og samhold gjennom
aktivitetene de tilbyr, og for oss var
det naturlig og gledelig å kunne
inngå en slik avtale nå, sier styremedlem og sponsor-
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ansvarlig Arne Erik Rønningen i
AEKO Eiendomsutvikling.
Satser lokalt
AEKO er en lokal eiendomsutvikler
som fokuserer på skape gode hjem
tilpasset dagens familier. Uteområder og aktivitetstilbud i nærområdet er en naturlig forlengelse av
dette, og AEKOs gründere har stor
glede av å bidra til at tilbudet til
barn, unge og voksne i området
vedlikeholdes og vokser. Selskapet
har drevet med eiendomsutvikling
siden 2009 og har oppført og solgt
en rekke familieboliger i Oppegård.
- For oss er det viktig å gi noe
tilbake til områdene der vi bygger boliger. Dette gjør vi både ved
bevisst bruk av lokale underleverandører og dermed sikre lokale
arbeidsplasser, og ved å sponse
idrettslag og bidra til aktivitet og
en sunn hverdag for barn og unge,
understreker Rønningen.
Noe for alle
For Oppegård IL er en slik avtale
uvurderlig.

- Denne samarbeidsavtalen sikrer
oss et godt fundament til å utvikle
breddeidretten videre. Det er vi
veldig takknemlige for. Uten
samarbeidspartnere er det tungt å
drive, forteller Hege Frøyna, daglig
leder i Oppegård IL.
AEKO Eiendomsutvikling kom til oss
med et oppriktig ønske om å være
en bidragsyter i lokalmiljøet - det
er verdier som vi setter stor pris
på. For oss er det viktig å tilby noe
for alle, fra allidrett for 3-åringen
og til ”Gubbetrimmen” hvor eldste
deltaker er 88 år, smiler Frøyna.
I tillegg til hele 9 ulike idretter og et
eget tilbud til psykisk
utviklingshemmede, arrangerer
Oppegård IL flere større arrangementer for hele lokalmiljøet.
– Det er jo dette som er fantastisk med Oppegård IL. De bidrar
til samhold, stolthet over å være
fra Oppegård og ikke minst at
alle skal få mulighet til å oppleve
idrettsglede. Vi gleder oss veldig til
samarbeidet, avslutter en
entusiastisk Wilsgård.
17
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- Aldri angret på all tiden jeg har

lagt ned i Oppegård idrettslag
nemlig håndball og håndballgruppa som ble hans hjertebarn.
Som 15-åring begynte Solberg
som håndballspiller, men det var
ikke for vårt idrettslag.
- Jeg begynte å spille håndball for
Kolbotn idrettslag da jeg var rundt
15 år. Oppegård idrettslag hadde
ikke noe ordentlig håndballag på
den tiden. Som målvakt fortsatte
jeg å spille håndball for både
Bækkelaget (BSK) og Fjellhammer.
På 1960-tallet begynte håndballgruppa i Oppegård idrettslag å
ta form, og mot slutten av det
samme tiåret kom også Solberg
inn som trener. I denne perioden
hadde han også roet ned sin egen
håndballkarriere i forbindelse
med giftemål og familiestiftelse.

MANGE MINNER: Æresmedlem Ulf Solberg (f. 1945) har opplevd mye i regi av Oppegård Idrettslag. Her sammen
med en trofast følgesvenn.

Termostaten snuste på 30 grader
da jeg svingte inn på oppkjørselen
til en av Oppegård
idrettslags æresmedlemmer en
tidlig junikveld. I hagen satt Ulf
Solberg og koste seg i kveldssola,
iført en skjorte fra Gran Canaria,
som var veldig treffende den
varme settingen.
Tekst og foto: Espen Haugen
Over en kaffekopp og litt
hjemmelaget bakst gikk praten
18

raskt tilbake til året 1952. Det var
året Solberg fylte sju år og han
for første gang stiftet bekjentskap
med de gule og sorte fargene til
idrettslaget.
- Jeg meldte meg inn i Oppegård
idrettslag i 1952 og begynte på
turning. Det var det eneste man
kunne være med på når man var
så ung på den tiden, forteller han
OI-avisen.
Parallelt med skolegangen på

Greverud skole holdt han på med
turning i tre-fire år før han ble
gammel nok til å kunne være med
å spille organisert fotball.
Gjennom fotballgruppa fikk han
prøvd seg på fotballbanen i alle
aldersklasser, helt opp til spill for
Old Boys-laget, noe vi vil komme
tilbake til.
Fotball er imidlertid ikke det
Solberg blir best forbundet med
etter et livslangt engasjement for
Oppegård idrettslag. Det var

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

- Jeg begynte som håndballtrener
på slutten av 1960-tallet, i hovedsak for damelaget. I en lengre
periode var vi blant de 10-12
beste lagene i Norge på
damesiden. Vi var lenge i toppen
av norsk førstedivisjon, rett under
eliteserien. Vi gjorde det bra i
førstedivisjon, men rykket ikke
opp dessverre, forteller han.
I tillegg til å være trener for
damelaget var Solberg også inne
på trenersiden for 3-4 yngre
håndballag i klubben. Mye av
treningen foregikk i den lille,
gamle hallen på Greverud skole.
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- Jeg husker vi måtte tegne opp
mål på veggene når vi skulle ha
trening. Det var langt fra dagens
håndballfasiliteter, sier han.

På 1970-tallet gikk Solberg inn i
styre og stell i idrettslaget. Han ble
valgt inn som formann (leder) for
håndballgruppa, en posisjon han
besatt i mange år.
- Jeg satt vel som formann i
håndballgruppa til begynnelsen av
1980-tallet. Jeg var også forbundsdommer en lengre periode, der
jeg blant annet dømte oppgjør i
eliteserien.
- Hvordan fikk du den rollen?
- Oppegård idrettslag måtte stille
med en del dommere, og da
måtte ofte oppmann til pers. Selv
om en del kamper var i nærheten
ble det også en del reising rundt
over hele landet, smiler Solberg.
I 1977 ble Solberg tildelt
Oppegård idrettslags fortjenestemerke for fremragende innsats
for håndballgruppa.
- Det var veldig hyggelig. Jeg var,
og er, veldig glad i Oppegård
idrettslag, sier han.
I starten av 1980-tallet tok han
også over som oppmann for hele
idrettslaget. I de senere år har
Solberg vært aktiv i idrettslagets
Ordenskollegiet, i Klubbhusets
venner, løpet Gjersjøen rundt og i
fotballgruppa.

ÆRESMEDLEM: Ulf Solberg ble
utnevnt til æresmedlem i
Oppgård Idrettslag i 1999.
«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

- Det er ikke så mange år siden
jeg var med på noen Old Boyskamper i fotball for Oppegård.
Samtidig var jeg oppmann for fotballgruppas A-laget i en periode
i starten av årtusenskiftet, noe
som var det siste store vervet jeg
hadde, forteller Solberg.
Artikkelen fortsetter på neste
side!
19

OI
»
BY
GD
E
«D

E

SO
M

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

Aldersklasser:
Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13,
12/7, 11/7
Jenter: 18, 16, 15, 14, 13,
damer åpen klasse
Pris fra kr 2490,- pr. person

Pris fra kr 2220,- pr. person

MYE FORSKJELLIG: Ulf Solberg (t.h.) fikk også en karriere som håndballdommer på toppnivå. Selv om det skal ha
gått bra, kan det ut fra utrykkene på bildet reises spørsmål om det var noen usikkerhetsmomenter innimellom.

Før Solberg gikk inn som oppmann for fotballgruppas A-lag
hadde han også blitt utnevnt til
æresmedlem i Oppegård idrettslag. Det ble han i 1999, for lang
og tro innsats. Etter en mannsalder med aktivitet i idrettslaget er
også det forståelig at det er vanskelig å trekke frem én ting han
husker best fra sin aktive tid i OI.

- Jeg følger med på barnebarna
spiller håndball og fotball. Prøver
å få sett på alle kampene som
spilles i nærheten. I tillegg holder

jeg meg oppdatert på det som
skjer gjennom Klubbhusets
venner og det man kan lese om i
OI-avisen.
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Gutter 2000/2001

Gutter 2002/2003
Jenter 2002/2003

21.-23. oktober

14.-16. oktober
Nørresundby Juniorcup
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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.

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

HÅNDBALLTRENER: Her er Ulf Solberg avildet sammen damelaget han
trente. Bildet er datert til 19. mars 1974. Bak (f.v.): Grete Larsen, Tove Dahl,
Jorun Bjørlo, Britt Solberg og Ulf Solberg. Foran (f.v.): Kirsti Hagen,
Hildegunn Ferenskau, Else Karin Myhrene, Inger Pedersen.
Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Skagen Jentecup
Jenter 99/00/01

28.-30. oktober

Kontakt oss
for mer informasjon

Høsten 2016

Skagen Sportscenter Cup Skagen Guttecup

Gutter 97/98/99

- Jeg klarer ikke å trekke frem
én ting jeg husker best. Det har
vært en fantastisk tid siden 1952.
Det er ikke bare en jobb, for man
må ha mye moro for å holde det
gående. Aldri angret på at jeg har
lagt ned mye tid i Oppegård idrettslag. Idrettslaget har betydd mye
for meg og det gjør det fremdeles,
sier han.
Solberg holder seg fortsatt godt
oppdatert på hva som skjer i
idrettslaget. Nå er det imidlertid
mye gjennom barnebarna, som
har fulgt i hans fotspor.
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slutningscup

Av

Frederikshavn
11. – 16. juli

0116 www.dmtalvdal.no

SKAW CUP
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Golden Girls på sin første overnattingscup i Fredrikstad

OVERNATTINGSCUP: Jenter 07 koste seg på fotballcup i Fredrikstad i slutten av mai. Her med drakter prydet av idrettslagets nye samarbeidspartnere.

Helgen 28.-29. mai var Golden
Girls - jenter 07 - på sin første
overnattingscup i Fredrikstad.
Tekst: Ellen Marie Bakken
Christensen. Foto: Finn Sunde

24 spente jenter, og nærmere 40
foreldre og søsken, stilte spente
opp lørdag morgen for avreise.
Det kriblet i magen på både
jentene, mammaer og pappaer
ved innsjekking på skolen på
morgenen, men selvsagt reiste
vi hjem etter en kjempesuksess
med både overnatting og
fantastisk spill av jentene!
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Golden Girls fikk en stor
overraskelse da de kom inn i
gymsalen der de skulle
overnatte: nye drakter med OIs
sponsorer og nye overtrekksdrakter med lagets egne
sponsorer lå klare til cup’en.
Alt lå til rette for å leve opp til
jentenes helt ferske kamprop.
«vi er de gule, vi er de kule - vi
er de beste, slår de fleste!». Hør
det her!

Golden Girls tøffe motstandere
og måtte slite inn målene - her
kom ingenting gratis!

cup’er og andre aktiviteter, og
som ikke minst vinner sidelinjen
på hver kamp!

Golden Girls er et fantastisk lag
med et utrolig samhold som er
godt synlig både på og utenfor
banen. Det er ikke tvil om at å
dra på overnattingscup bidrar
til enda bedre vennskap og god
lagånd, jentene kan ikke vente til
neste gang vi skal på tur!

Fire Golden Girls lag spilte til
sammen 20 kamper og dro i
land seieren i hele 14 av dem.
Og best av alt - endelig møtte

Jentene er også heldige som har
et engasjert foreldreapparat som
stiller opp som trenere,
planlegger og gjennomfører

Ikke nok med det, vi har fått
fantastiske sponsorer som bidrar
med overtrekksdrakter til alle på
laget: AEKO Eiendomsutvikling
og JPC IT Drift som sponser
både klubben og laget, og egne
Golden Girls sponsorer TK
Rørservice, Oppegård Håndverkservice, MH Dekor og Montasje,
og Axo Finans! Vi lover dere alle
“value for money” i årene som
kommer!

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Avsluttet sesongen med

Asker Open kortbane
Her kommer siste reportasjen fra
skøytegjengen, for denne
sesongen!

Tilrettelagt allsport i Oppegård
IL hadde 4 utøver, som deltok på
“Asker Open kortbane” i
Holmenhallen i Asker.

Den intense oppvarmingen fra
OI’s Edle (OldBoys +55) var unnagjort (på 3 minutter, red.anm.),
det dampa av spillerne (tungpusta,
red.anm.) og en myndig dommer
blåste kampen i gang. OI’s Edle blei
pressa gjennom hele den 1.
omgangen og lå tidlig under 0-3.
Detta så stygt ut. Press, bevegelse,
finter, pasninger og det trygge
målvaktsarbeidet...
AVSLUTTET SESONGEN: Eirik (t.v.), Johanne, Ida Karine og Lise Katrin

Flere av utøverne gikk raskere
nå i helgen, enn de gjorde under
Trondheim Open for noen helger
siden.
Dette var siste skøyte mesterskapet for denne gang, og nå er sesongen over. Vi må oppsummere
denne sesongen som veldig bra.
Både når det gjelder antall
mesterskap, og tidene på løpene
til utøverne som er blitt bedre og
bedre, og raskere og raskere!
Det er treneren Vegard Jensen
veldig godt fornøyd med, og
han sier at det ser lyst ut for nye
mesterskap og konkurranser til
neste sesong.
Nå starter vi med friidretts
treningen, nå på tirsdag 19.04
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Kvelden var mørk, gradestokken
viste +4, Champions Leaguehymnen hørtes over Europa.
Flomlyset skinte over en
knallgrønn, rimete gressmatte. Det
var klart for M55-kamp på Østli
kunstgress!
Tekst: Lasse Tom Kristiansen
Foto: Runar Pedersen

Tekst: Stål Rune Jensen

* Lise Katrin Jensen på 222-333500 meter
* Ida Karine Norstrøm 222-333500 meter
* Johanne Berg 333-500-777
meter
* Eirik Gåseidnes 500-777-1000
meter

Oppegård fotballs edleste

KLARE FOR START: Her gjør jentene seg klare til å gå 333 meter, de har en
liten samtale med hoveddommeren Stein.

kl.18.00-19.30 på Sofiemyr
Stadion.
Ønsker alle gamle utøvere
velkommen, og vi har også plass
til nye.

Hvis du/dere lurer på om ditt
barn/ungdom kan begynne hos
oss, er det bare å kontakte oss.
Kontaktinformasjon finnes på
side seks i OI-avisen.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Alt mangla - det lå an til slakt. OI’s
Edle fikk imidlertid en redusering
på et sjølmål etter et langt innkast
fra venstre kant. et plaster på såret
før pause. Lagleder prøvde å peppe
opp De Edle, men nådde ikke fram
- vi hadde ikke trua!
Da, som lyn fra klar himmel, kom
bautaen Trond med en idiotisk idé:
Vi kjører én fra forsvaret og to fra
midtbanen fram som en angrepstrio og legger de andre tre i forsvar,
vi jager og plager oppspellera dems
som galeislaver. Da kommer’em tel
å bli rådville, stressa og slå feilpasninger! Lagleder sa klart fra at
detta ikke var aktuelt!
Men hva skjedde? Mytteri! Vi gikk
ut i 3-0-3-formasjon. Stig, Trond og
Lasse i angrep pressa og stressa.
Motstandera slo feilpasninger, blei
brutt og vi fikk fløtta spellet opp på
dems banehalvdel. Vinden hadde
snudd! Men så, helt mot spillets
gang, fikk de andre en scoring
til, helt ut av det blå! Depresjon,
NR. 2- 2016

hengehuer og hoftefest bredte seg
blant OI’s Edle.
Men Trond og Terje peppa oss opp
og videre. Stig løp, takla, brøyt og
forserte. Viggo hadde stengt døra
for kvelden, Gunnar var rolig med
ballen, Roger sentra (!, red.anm.),
Terje styrte baktroppene med en ro
som spredte seg til oss andre. OI’s
Edle begynte å komme til innlegg
fra kantene, cornere, skuddforsøk.
Etter en knallhard markkryper av
en corner kom den første reduseringa. 2-4, det så straks bedre ut.
Hederlig tap i sikte.
Men nei, De Edle hadde ferten
av blod, motstanderblod! Etter
vedvarende høyt og intenst press,
kom det nok et innlegg fra høyre
kant. Alex sto akkurat der en
måljeger skal stå. Midt foran mål.
Han formelig kunne spasere inn De
Edle’s 3. mål. 3-4. Nervene bredte
seg hos motstandera, kjeftinga på
hverandre begynte og høres.
OI’s Edle fortsatte. Etter elegant avverging av et angrep blei det spelt
en langpasning fram på høyre sida
vår, Lasse løp opp ballen, forserte
noen meter, tverrvendte og sendte
lærkula ved bortre stolpe, utagbart
for den lamslåtte keeper’n. 4-4! Vi
hadde utligna!!
Men marerittet for gjestene fra
Gjelleråsen var ikke over denne
Champions League-kvelden. Spillet

bølga fram og tilbake, gjestene var
sjokka og desperate. De skulle ha
3 poeng, de hadde jo hatt dem i
lomma! De begynte å presse De
Edle bakover, men var De Edle
fornøyde? Nei! Etter en fin pasning fra forsvarsleddet fram til
Stig, storma han framover via litt
veggspell, fikk fin posisjon godt
utafor deres “16-meter”, Lasse
skreik skyt, Stig mosa tel og skuddet dundra forbi en hjelpeløs målvakt! Knallscoring!! OI’s Edle hadde
snudd kampen, gått fra det ytterste
mørket og bunnløs fortvilelse til
den rene eufori. 5-4!
De siste minuttene kjempa hele laget som løver og ga seg ikke på en
eneste ball, Viggo gikk St. Peter en
høy gang når det gjaldt og sleppe
inn noe eller noen, De Edle viste
Barca-takter når det gjaldt å holde
ballen i laget. OI’s Edle holdt stand
til dommer’n blåste av kampen.
Motstanderlaget måtte bite i kunstgresset, det sure eplet og mer til.
De hadde falt for et genialt taktisk
trekk, coaching i verdensklasse!
OI’s Edle hadde stått for en bragd
for historiebøkene (på julebordet
iallfall, red.anm.)!! De hadde vist
hvem som hadde hår på brøstet,
kalde hoder og varme hjerter (og
frøktli’ stive lysker, red.anm.)!
Da stadion var tømt og gutta på vei
hjem hørte de fortsatt brølet....City
hadde en kjempesjanse på City of
Manchester Stadium...
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Pangstart på sesongen for A-laget

Sort og gul utvandring til Ålborg

Det ble tre poeng allerede i
serieåpningen for A-laget til
Oppegård-herrene. Nå satses det
knallhardt i årets sesong.
Tekst og foto: Anders Nordheim
Dahl, Oppegård Avis

Opprykket som glapp helt på
tampen av fjorårssesongen, skal
i år revansjeres selv om det blir
betydelig tøffere da hele seriesystemet skal reformeres. I år
rykker det kun opp et lag fra
hver av femtedivisjonene mot to
i fjor.
- Laget er stort sett det samme
som i fjor, men det litt urutinerte 2015-laget, har fått et år
mer på baken. Samtidig har en
av KILs beste spillere de siste
årene, Markus Nilssen tatt turen
sydover. En annen profil i år er
evigunge Frank Finstad som etter
en mannsalder i Langhus har
meldt overgang til naboklubben
i vest, trener forteller Stig Vangsnes.
Treneren kan fortelle at laget er
godt forberedt til sesongstart.
– Vi har hatt en god treningsvinter selv om forholdene på Greverud har vært noe varierende
midtvinters. Hadde du spurt meg
i februar, hadde jeg vært relativt
pessimistisk. Da slet vi med en
ikke alt for god kunstgressmatte
samtidig som treningene ble
gjennomført på en tredelsdels
og til tider kvart banestørrelse
pga sprengt kapasitet fra både
Kolbotn og Oppegård. Vi har blitt
ennå bedre på småspill, men har
etter hvert kommet oss på stor
bane. Vi slet litt med overgan26

gen, men føler at det har løsnet
nå etter hvert som våren har
kommet og treningsfasilitetene

har blitt betydelig bedret, sier
han.

Fotballstyret 2016

DEILIG Å VÆRE NORSK I DANMARK: En stor gjeng fotballspillere fra Oppegård IL. koste seg i Ålborg.

Var det ekstra stille i Oppegård
i Kristi himmelfarthelga? Så du
ikke noe til den vanlige løkkefotballen rundt omkring i
Oppegård syd? Forklaringen er
Ålborg cup i Danmark.
Tekst og foto: Siv Thompson,
lagleder J00-01

På årsmøtet i februar ble det valgt nytt styre i fotballgruppa.
Valgkomiteen la ned et grundig arbeid i å finne engasjerte og
motiverte personer som kunne passe inn i de rollene som ikke var
besatt etter at fire styremedlemmer gikk ut etter endt periode.
Les mer om fotballstyret på fotballgruppas hjemmesider.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Onsdag ettermiddag var bilkøen
lang fra Oppegård inn mot Oslo
og fergekaia på Vippetangen.
Ettermiddagen før langhelga da
sommeren eksploderte, var flere
titalls biler fylt opp med luftmadrasser, leggskinn, gule trøyer og
ivrige fotballspillere. 150 personer var på vei til Ålborg cup; alle
fotballjentene fra Junior, 00-01
og 02 samt guttelagene 00 og 02
– ledsaget av en imponerende
stor flokk foreldre og småsøsken.
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Utmerket samarbeid og glede
over samvær mellom årgangene
gjorde at vi dro samlet på ferga
Oslo-Fredrikshavn, både frem
og tilbake, og bodde på samme
skole i Ålborg. To korridorer med
tre klasserom hver, var fylt opp
med Oppegård-spillere og et
knippe foreldre.
Noen av lagene har flere års
erfaring med Ålborg cup. Og i
den velorganiserte cupen får alle
lag spille minst sju kamper – etter et system som gjør at man
møter ganske jevn motstand. Alle
kampene er to ganger 15 minutter, så det er kort tid å «gjøre»
det på – første målet er ofte
utslagsgivende.
Uten å gå i detalj på resultatene,
kan det oppsummeres at begge

lagene til 02-jentene kom til Asluttspill, og underveis måtte de
også spille mot hverandre. Da var
det unisone heiarop langs hele
sidelinja! Det ene laget kunne
kvittere ut pokal og tredjeplass.
00-01-jentelaget kom til Bsluttspillet. Guttene klarte seg
også greit, selv om det ikke ble
topplassering på noen av lagene,
var det intense kamper, ivrige
støttespillere og høy temperatur.
Det er ingen tvil – Ålborg cup
har aldri vært så moro! Resultatene var helt ok, skadene ikke
mange, men det beste av alt
var at det var kjentfolk over alt,
både spillere og voksne hadde
en supersosial tur – og sola har
aldri skint så mye på så mange
fotballspillende oppegårdinger så
mange kamper på rad!
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Putteskolen for 2010-

barna er endelig i gang
Over 80 barn i alderen 5-6 år var
i fyr og flamme da de entret
Østre Greverud Kunstgress
torsdag 12. mai. Endelig var
første dag på Putteskolen en
realitet. Barna og foreldrene var
veldig spente på hva som skulle
skje.
Tekst og foto: Marianne Clemetsen,
Putteskoleansvarlig

Putteskolen er et fotballtilbud
for de barna som har siste året i
barnehagen. Det er basert på en
trening i uken, og den foregår på
Østre Greverud kunstgress. Her
får barna sitt første møte med
Oppegård Idrettslag og organisert fotball. Målet med Putteskolen er å utvikle vennskap og
kunnskap om Fair Play i tidlig
alder, det vil si at barna skal få
mulighet til å bli godt kjent med
hverandre uavhengig av hvilken
skole eller nabolag de hører til.
Vi vil fremheve og utvikle gode
relasjoner for å skape trygghet
og respekt overfor hverandre.
Gjennom å forsterke viktigheten
med vennskap mellom barna
kan vi være med på å forebygge
mobbing og utestengelse.
Starten på årets Putteskole
Barna fikk sitte på den flotte
kunstgressmatten, mens
foreldrene sto bak og lagde
en trygg sirkel rundt oss.
Putteskoleansvarlig startet
treningen med presentasjon
av «sjefene» som holder til i
Klubbhuset, Hege Frøyna og
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rundt med hver sin ball og var
«ekte fotballspillere» som tre
5-åringer sa. Trenerne ble litt
kjent med barna, og foreldrene
fikk være litt på tribunen med
laglederne for få litt informasjon
om hva som skal skje fremover.
Rett før treningsslutt ble barna
samlet for en liten avslutning
med en «takk for i dag» samtale
og repetisjon av fotballreglene.
Reglene kunne de allerede utenat, så dette lover bra for de nye
fotballspillerne.

Mona Schrøder. Alle trenerne og
lagledere ble også introdusert,
før noen enkle fotballregler ble
nevnt: Leggskinn, flaske og ball
skal alltid være med på
treninger. Fair Play ble kort
forklart - alle skal være venner,
være gode mot hverandre og
hjelpe hverandre. Vi skal ikke
forsøple på eller rundt banen,
men rydde opp etter oss. Vi fant

ut at det også gjaldt for
foreldrene. Deretter var det tid
for høytidelig utdeling av drakt
og ball med navn på. Alle barna
ble ropt opp, noe som var
spennende for noen og litt
skummelt for andre.
Da alle barna hadde fått det
flotte utstyret var det klart for
ball-lek på banen. Barna løp
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Da vi sa takk for i dag, var det
flere barn som ikke ønsket å gå
hjem. De var tydeligvis ikke helt
klar for å gi seg med ballspillet.
Flere gav også uttrykk for at de
gledet seg veldig til at treningen
skulle være igjen, og at det var
altfor lenge å vente en hel uke til
neste gang. Med andre ord – en
flott start på årets Putteskole.
Oppegård IL Fotball ønsker å
rette en stor takk til alle trenere
og lagledere som var med på å
skape denne fantastiske starten
på Putteskolen.
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Blomstene
får du
hos oss!

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
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

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 .
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Håndballgruppa med stor
deltakelse på Cameroncup

HÅNDBALLSOMMER
Håndballgruppa utvider sitt
populære tilbud og ønsker å tilby
håndballskole siste uken i
sommerferien! Tidligere har
det kun vært et tilbud i høst- og
vinterferien, mandag, tirsdag og
onsdag.
I uke 33 får man hele 4 dager
med ball-moro, mandag 15.aug torsdag 18.aug. 1000,- i
påmeldingsavgift. Det blir
servert lunsj og frukt hver dag.
Åpen for alle jenter og gutter
født 2009-2005. Dette tilbudet
passer like bra for de som
allerede spiller håndball, som for
de som har lyst til å prøve noe

MYE MORO: En deligasjon på rundt 250 spillere og supportere fra Oppegård idrettslag deltok på Cameroncup i
Kristiansand i slutten av mai.

Fredag 27. mai dro OI håndball
til Kristiansand, med en stor
gruppe spillere og foreldere
for deltakelse på Cameroncup,
som arrangeres av IK Våg. Det
var bortimot 100 voksne og
småsøsken som utgjorde
supportergjengen sammen med
rundt 150 ivrige spillere. Nesten
alle lagene brukte tilbudet om
fellestransport med buss. J06,
J05, G05, J03, G03, J02 samt
en del voksne benyttet seg av
denne reiseformen. Det var god
stemning og til tider lydnivå man
finner på russebusser.
OI håndball hadde med lag i
følgende alderstrinn: gutter og
jenter 05, 04, 03, og jenter 06 og
02. Totalt stilte Oppegård med
17 lag, og var blant de største
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klubbene på cupen.
Alle Oppegård lagene ble
innlosjert på Vågsbygd
samfunnshus, og det var høy
stemning og mange spente
førstereis som fant sitt sovested
for helgen. Bussene var ikke
fremme før i 23-tiden, så det ble
lite søvn første natten.
Noen av lagene hadde tidlige
kamper lørdag morgen, så det
å stå opp kl 0600 var ikke like
populært blant alle. Alle lagene
var i sving med kamper lørdagen
fordelt på 5 forskjellige haller.
Fire av hallene lå kun ett par
minutters gange fra skolen, så
det var mulig å få med seg de
fleste kampene til OI sine lag.

På lørdag kveld var det tilbud om
diskotek, og mange av lagene
hadde middagssamling med
foreldre. Tror også det ble
spist mange kilo godteri denne
kvelden. Søndagen var det flere
kamper for de yngre lagene,
mens de eldre lagene gikk over
til sluttspill. Flere av OI sine lag
gjorde det bra i sluttspillet. J04
gikk til semifinale i a-sluttspill
med begge sine lag!
Totalt spilte OI håndball 67
kamper i løpet av helgen, med
stor innsats og engasjement.
Det var mye glede å spore blant
spillere og trenere i løpet av
helgen. OI hadde en meget stor
supportergjeng som i enkelte
haller holdt et så høyt lydnivå,
at det ga gjenklang i veggene.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

nytt. Det er en kjempefin måte å
finne ut om håndball er gøy!
Påmelding er nå åpen! Vær tidlig

ute, da det blir raskt fullt! Mer
info på www.oppegardil.no.

OI håndball vil takke for en bra
sportslig og sosial helg og et
fantastiskt engasjement blant
foreldre og trenere, som gjør
slike cuper til en opplevelse for
både store og små.
Vil du spille håndball?
Håndball gutter 2005 var ett av
lagene som var med på
Cameron cup i Kristiansand. De
er en gjeng med tolv gutter fra
Greverud og Østli, som liker å
leke med ball. De har to
treninger i uken, spiller
seriekamper i helgene og er med
på cup i ny og ne.
Har du lyst til å prøve håndball
til høsten, send SMS til Lena
Eriksen (trener/lagleder) på tlf
93261210.
GØY MED HÅNDBALL: Gutter født 2005 var ett av lagene som var med på
Cameron cup i Kristiansand.
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Håndballgruppa etterlyser gutter født i 2007

Oppegård med flere spillere

på Landslagsskolen
PLASS TIL FLERE: Er du gutt og født i år 2007? Da vil disse guttene gjerne ha degg med på laget!

For sesongen 16/17 har vi meldt
opp et håndballag for gutter 07
men er for tiden litt for få til å
fylle alle plassene.
Det vil bli lagt vekt på at de nye
treningstidene for laget ikke vil
kollidere med treningstider for
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fotball. Laget vil også ha felles
trening med G08 slik at det blir
en stor og aktiv treningsgruppe.
Ta kontakt med Marit Hansen
(handball@oppegardil.no) på
klubbhuset for mer informasjon.
For de som ønsker å prøve litt
først, for å se om håndball er

gøy, er håndballskolen i sommer
en perfekt start på sesongen.
Gutter 08 er 16 ivrige gutter,
men etterlyser gutter fra Østli.
Bli med og lag stemning i hallen

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

PÅ LANDSLAGSSKOLEN: Emilie og Martine fra J03, samt Simen, Arjan, Markus og Torjus fra G03.

Oppegård IL nominerte til slutt
hele 6 spillere fra G03 Rangers til
de første uttakstreningene i regi
av NFF. Oppegård G03 Rangers er
et lag som har hatt mange gode
opplevelser i barnefotballen. Ivrige
foreldre og trenere har stått på for
at guttene skal få gode opplevelser
på fotballbanen. Nå er guttene
over i ungdomsfotballen hvor det
satses enda hardere, og mange
klubber stiller med satsingslag.
Krav og forventninger til spillerne
øker i mange klubber, og det blir
generelt mer satsing.

dueller, og alle vil ha ballen. Det
fine er at spillerne tar med seg ny
inspirasjon og referanse hjem til
sine egne lag. De vet hvor nivået
ligger på distriktets beste spillere
og tilegner seg ny kunnskap og det
kan vi si at Oppegård Rangers G03
har flere spillere tett oppunder
nivået på de som deltar på landslagsskolen. Spillere som trener
hardt, noen hver dag. Rangers har
noen ivrige foreldretrenere som
har fulgt laget fra putteskolen og
gjort en glimrende jobb. Nå har
laget og klubben engasjert
Jonathan som en ekstern trener
på to økter i uken, i tillegg til våre
faste trenere. Dette er med på å
løfte lagets egne treninger til et
nivå i nærheten av lanslagsskolens
kvalitet og intensitet. Da er
klubben og laget et langt steg på
riktig vei til å kunne utvikle spillere
til å bli gode fotballspillere.

Nivået på lanslagsskolen er høyt.
Spillerne må virkelig gi alt for å
bli lagt merke til her. Det er raske
driblinger, pågangsmot, tette

Også jentene fra årgang 2003 har
vært representert på årets utgave av spillerutviklingsprosjektet
“Landslagskolen”. Fra sine fem

I vinter har Oppegård G03 hatt fire
spillere med på kretsens spillerutviklingsprosjekt, “Landslagsskolen”. Spillerne har hatt stort
utbytte av dette, og en av spillerne
har også gjennom dette prosjektet
kvalifisert seg til kretslaget til Oslo
Fotballkrets.
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nominerte spillere fikk Oppegård
J03 til slutt med to spillere i den
endelige spillergruppen som
trener hver tirsdag.
Nivået for uttak har vært veldig
høyt, så jentene har gjort en
kjempemessig og imponerende
innsats. På treningene har det
vært fokus på spillforståelse og
spillerutvikling, og det legges opp
til at spillerne selv skal ta ansvar
for egen utvikling. Det er ikke en
arena hvor man terper på teknikk
og utførelse, dette er noe den
enkelte spiller må gjøre selv og på
treningene i regi av klubben de
spiller for.
De som har vært involvert i denne
prosessen anbefaler 04-årgangen
som skal gjøre sitt første uttak til
høsten, allerede nå å merke seg en
dato i slutten av september (i fjor
25. september), da dere skal ha
nominert de spillere dere mener
er kandidater for Landslagsskolen
sone.
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3v3 Cup versjon 3

Holmenkollstafetten 2016

Lørdag 16.april ble det for tredje
gang gjennomført 3v3 Cup for
barn i alderen 7-12 år på
Østre Greverud kunstgress i regi
av Oppegård IL Fotball og 3v3
Norge. Med 210 påmeldte lag
ble det nok en gang ny rekord for
antall påmeldte lag.

7. mai var det klart for en ny
utgave av Holmenkollstafetten i
hovedstadens gater. Oppegård
stilte med et slagkraftig
mannskap.

Først noen funfacts fra leder
av årets kioskgruppe, Hege Blix
Mortensen, basert på kioskgruppas gjennomføring av cupdagen:
- Grillhjørnet grillet opp 367kg
med mat
- Vi solgte en burger hvert minutt
- Vi solgte en kake hvert 30 sekund
- Vi kokte 150 liter kaffe, og solgte
en kopp hvert 50 sekund
- Vi i kioskstyret gikk tilsammen 85
000 skritt, som tilsvarer en
strekning fra Oppegård Klubbhus
til Sandefjord
3v3 Cup på Oppegård
gjennomføres i samarbeid med
3v3 Norge som hvert år arrangerer

Tekst: Tron Gifstad

Seniorlaget ble nr 17 av 31 lag i
Klasse F2 Menn Senior. Sluttiden
ble 1.00.24. Samme plassering
som i fjor var bra med tanke på
en del forfall på slutten. Tiden
mange slike turneringer over hele
landet både ute og inne. Årets cup
på Østre Greverud er sammen
med Tertnes i Bergen den første
cupen utendørs i 2016. Som ofte
ellers når vi arrangerer cuper har
vi værgudene på vår side - og selv
de ikke bød på strålende vårvær
denne gangen slapp vi i hvert fall
unna regnværet også i år.
Denne gangen kunne totalt 210
lag med ca. 850 spillere gjen-

nomføre 520 kamper på 10 timer.
30 klubbdommere, hovedsakelig
ungdom født i 2002, skal også
nevnes som en viktig del av arrangementet! I tråd med klubbens
ansvarsfordelingen for ledelse av
arrangementer har årets 3v3 cup
har vært ledet og gjennomført av
årgangene 2007 og 2008. Det er
lagt ned et stort stykke arbeid i
forkant av cupstyremedlemmene
fra årgangene, og ca.100 frivillige
var i arbeid på cupdagen.

Gifstad med spurtpris under Vasaloppet
Oppegård-mannen, Thomas
Gifstad (bildet), stakk av med
spurtpris under det tradisjonsrike langløpet Vasaloppet.
Gifstad rykket fra feltet og hadde
god margin ned til nærmeste
konkurrent da han vant den
første spurtprisen. I den andre
innlagte spurten ble han nummer tre.
23-åringen har gått gradene i
skigruppa til Oppegård IL, men
representerer nå Team Synnfjell.
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VANT SPURTPRIS: Thomas Gifstad rykket fra feltet og vant den første spurten.
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LAGBILDE: Seniorlaget ble møtt av strålende vær i Oslo.

ble noe dårligere enn i fjor, men
løypa var også noe lenger i år.
Det var kun fire sekunder opp til
Ås på plassen foran, og man går
for å slå dem neste år.
Nedenfor finner dere etappetidene, beste etappetid i klassen
					
						Etappetid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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1200 m
1130 m
600 m
1910 m
1260 m
1240 m
1790 m
1810 m
630 m
2840 m
1530 m
370 m
1080 m
840 m
610 m

Emil Wiig
Audun Hokholt
Baard Akre
Sondre Bjørnstad
Christian Bjørtomt
Sebastian Endrestad
Thomas Gifstad
Henrik Opsan
Espen Lie Arnesen
Marius Haugum
Erland Stubbe
Jann Post
Vidar Hansen
Jakob Stavang
Jarl Strand

3.25
3.48
1.52
6.14
3.55
4.27
6.52
4.59
1.48
8.59
5.06
0.57
3.19
2.32
2.03

og etappetiden for Oppegård i
fjor.
Dere kan også studere tidene
på http://www.holmenkollstafetten.no/

Bestetid i klassen
3.07
3.29
1.29
5.41
3.38
4.08
6.03
4.36
1.31
7.43
4.27
0.50
3.02
2.16
1.34

2015 - Oppegård
3.27
3.31
1.35
6.05
4.00
4.58
6.58
4.41
1.46
8.35
4.50
1.03
3.25
2.23
1.50
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