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Barna strømmer til turnhallen
Det er nå over 100.000 aktive
turnere i Norge, og flere står på
venteliste rundt i hele landet, og
trenden vises også her i Oppegård.
Denne høsten har det virkelig
eksplodert i turnmiljøet vårt. I høst
har vi hatt ca 240 aktive turnbarn
påmeldt i alderen 2 år til 13 år. Vi
mottar nesten daglig spørsmål om
plass på våre partier, selv om høstsesongen nå nærmer seg slutt. Det
er gøy å se at vi har klart å rekruttere så bra i alle aldersgrupper. I
tillegg har vi fått inn en god gjeng
med gutter også etter skolestart. På

partiet for våre eldste har det gått
fra å være ca 10 turnere (og kun
jenter) til nå å være et parti med
over 43 påmeldte bestående av
både gutter og jenter.
Turn er en veldig god basistrening for alle idretter, enten man er
fotballspiller, håndballspiller eller er
aktiv med ski som veldig mange av
våre turnere er.
Buskerudtrampetten
Fredag 18. til søndag 20. november deltok 11 av våre turnere på
Buskerud trampetten i drammen.
De deltok da som to tropps lag,

Oppegård 1 og Oppegård 2. Mange
av de stilte til konkurranse for første
gang.
Forberedelse til juleavslutning
De kommende treningene vil vi
bruke til å forberede oss til vår
juleavslutning søndag 11.desember hvor alle skal få vist frem litt av
det de har lært i løpet av høsten til
foreldre og søsken.
Påmeldingen for vårpartiene med
oppstart i januar åpner snart, så
følg med på www.oppegardil.no.

Redaktørens spalte
Et nytt innholdsrikt idrettsår nærmer seg slutten, samtidig som
sesongstarten for vinteridrettene akkurat har begynt. I denne
utgaven tar vi et tilbakeblikk på høstens aktiviteter, samtidig som vi
retter blikket frem mot det som skal skje i vinterhalvåret. I den
sammenheng får vi også møte Marit Helgheim i artikkelserien “De
som bygde OI”. Marit har vært en primus motor i skigruppa og
friidrettsgruppa gjennom mange år. I denne utgaven får vi et innblikk
i hennes OI-historie.
I Oppegård idrettslag har det for øvrig skjedd mye i 2016. En del av
aktiviteten og idrettsgleden har man blitt vitne til gjennom årets
utgaver av OI-avisen. Det hadde ingen fått gjort uten alle de
fantastiske rodebærerne, som er med å sortere og dele ut
medlemsbladet til Oppegård idrettslag. Tusen takk for nok et år med
fantastisk innsats!
Jeg vil også benytte årets siste spalte til å takke alle andre frivillige
i idrettslaget for den jobben dere gjør. Uten dere som står på for at
andre skal få holde på med fysisk aktivitet ville ikke idrettslaget gått
rundt. Dere er uvurderlige støttespillere som sikrere idrettsglede
for mennesker i alle aldre, samtidig som dere er med på å gjøre
Oppegård idrettslag til et idrettslag der alle har glede av å være.
Med det ønsker jeg dere alle en fin vintersesong, en god jul og et
riktig godt nyttår.

Espen
• SALTRENING
• SPINNING
• STYRKEROM
• UTETRENING

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
ET IDRETTSLAG I
NORGES IDRETTSFORBUND

www.oppegard.friskissvettis.no

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
E-post: oi-avisen@oppegardil.no

Spørsmål om annonsering
og distribuering rettes til:
info@oppegardil.no
eller 66 99 13 10
Frister 2017
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

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.
Prøv våre treninger gratis i uke 1, 2 og 3. Se mer informasjon på vår hjemmeside. Følg oss også på Facebook.
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Espen Haugen, redaktør
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Lederen har ordet
En aktiv høst går over i vinter. For OI betyr det at de typiske sommeridrettene som fotball og friidrett
trapper litt ned på aktiviteten, mens turn, trim, ski, skøyter, badminton, bordtennis og håndball er i full
gang med sin hovedsesong.

På golfbanen produseres det snø så fort været og temperaturene er med oss. Selv med de siste ukers
regn er forholdene greie. Skiforeningen gjør en fin jobb slik at dere skal ha gode muligheter til å gå på ski
og ake med barna.

Klubbkontoret

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

Samarbeid mellom Idrettsråd, Kolbotn IL og OI er alltid på planen. I disse dager jobber vi med planer for
å utvikle idrettsparken på Sofiemyr og svømmehall. Vi krysser fingrene for at økonomien i kommunen
og klubbene er god og stabil slik at vi kan få realisert noen av planene våre. Slik at dere som innbyggere
opplever at tilbudet for aktivitet er godt.

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

Bilia Cup er vel gjennomført med gode opplevelser og resultater, det holder stand som ”Høstens
vakreste eventyr i Østre Greverud Idrettpark”. Stor takk til alle involverte for ett enormt dugnadsarbeid,
moro å være en OI`er når vi har sånne arrangement.

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

Jeg vil også takke alle som år etter år stiller opp på dugnadsarbeid som klubben er helt avhengig av, det
være seg trener/laglederjobb, steking av vafler, nattevakt ved skiproduksjonen, pussing av pokaler og de
som holder orden i bed og bane rundt anlegget vårt: TUSEN TAKK.

Klubbsekretær:
Henriette Berle Christiansen
E-post: henriette@oppegardil.no
Mobil: 419 35 990

Ønsker dere en god lesning og håper dere finner avisen informativ og interessant. Julemåneden står for
døren og snart er det ett nytt år med nye muligheter.

Regnskapsfører:
Elisabeth Bøvold
E-post: elisabeth@oppegardil.no

Jeg ønsker alle en fredfull og aktiv jul og ett riktig godt og spennende nytt år!

- Hege Frøyna, daglig leder

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).
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Adminstrasjonen, fotball:
Mona Schrøder &
Jørn Wibe
Felles e-post: fotball@oppegardil.no
Aktiv etter skoletid:
Marit Hansen
E-post: aktiv@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.

Leiepriser på idrettshuset
(alle priser pr. døgn);

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

Fra venstre: Jørn Wibe, Mona Schrøder, Hege Frøyna, Elisabeth Bøvold og
Henriette Berle Christiansen.

Hokholt med sterk 3 plass i
Norges cup skiskyting senior
Oppegårdgutten Erlend Hokholt
(19) overrasket med en sterk tredjeplass i helgens senior norges cup
fellesstart 15 km skiskyting på Geilo.

Erlend har to år igjen som som
junior skiskytter og det blir
spennende å følge ham videre
gjennom sesongen.

Junioren, Erlend Hokholt ga
seniorskiskytterne en overraskende
hard kamp om pallplassene i
helgens Norges Cup 15 km
fellesstart på Geilo. Med 19 treff og
fullt hus på de tre første skytingene
lå han helt i tet, men pådro seg en
strafferunde på siste stående serien
og endte på en sterk tredje plass
kun 31 sekunder bak vinneren av
det 75 mann store feltet.

Han har nylig fullført gymnas på
NTG Lillehammer og studerer på
høyskolen i Lillehammer samtidig som han satser fullt videre på
skiskyting. Erlend har bodd et
stenkast fra skiløypene på
golfbanen som har blitt flittig brukt
i mange år, han representerer Oslo
Skiskytterlag (OSSL) i skiskyting og
går langrenn for Oppegård
Idrettslag.
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GOD START: Erlend Hokholt
debuterte i seniorklassen.
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Hovedstyret
Leder: Vidar Fålun
992 64 275, vidarfalun@gmail.com

Idrettslaget har mistet to av sine
kjære medlemmer på kort tid

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:
Allsport / tilrettelagt: Vegard L. Jensen
970 09 926, edle-be@online.no

GÅTT BORT: Berit Andersen.

Badminton: Markus Haukebøe
982 90 031,
Markus.Haukeboe@oxx.no

Berit Andersen, født 1.2.1932, døde fra oss 19.9.2016, og Else
Heftye, født 13.8.1931, døde fra oss 31.10.2016.

Bordtennis: Tor Olav Schultz
982 65 986, torsin@no.ibm.com

Tekst: Knut Thorsteinsen. Foto: Privat.

Fotball: Mona S. Andersen
948 73 960,
mona.stormo.andersen@gmail.com

Begge har igjennom alle årene etter krigen gjort et fenomenalt
arbeide for Oppegård idrettslag (OI) og Oppegård syd.

Friidrett: Ingrid Høntorp
988 48 672, ingridth73@gmail.com

Berit som har “svart belte” i baking har levert kaker og boller til de
fleste utloddinger som OI har hatt gjennom mange 10 år, samt
at hun var en veteran i turn. Hun turnet nesten i hele sitt liv, her
hjemme i Idrettslaget , på kretsstevner og ellers med “eliteturn”
i større arrangementer rundt om i Europa. Berit fikk idrettslagets
fortjenstmerket i 1993.

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

GÅTT BORT: Else Heftye.

Kjøp årets julegaver på The Well på Kolbotn.

Else var med i OI-styre som sekretær i mange år og var dessuten en
av dem som startet ELITEN som har sitt tilholdssted på Laugshytta
hvor de har sine møter blant de mange voksene damene i
idrettslaget.

Trim: Dag Jørgensen
911 04 440,
dag.jorgensen@dataequipment.no

Else har også gjort seg gjeldene i Oppegård med sine friske uttalelser
og meninger i en årrekke. Hun fikk fortjenestemerket i Oppegård IL i
1987.

Turn: Borghild Holtedahl
918 65 436,
borghildholtedahl@hotmail.com

Begge vil bli dypt savnet.
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The Well er Nordens største og mest spektakulære opplevelsesparadis med fokus på bad og velvære. Et gavekort fra The Well er den
perfekte gave til de som har alt. En glede å gi, en glede å få.
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Går for gull i Special Olympics
for å tape. Vi går alltid for gull.
Det skal vi gjøre i Østerrike også,
avslutter de fire idrettsutøverne
fra OI.

For denne gjengen, er det kun
edle medaljer som gjelder. Og en
enorm porsjon med idrettsglede!
Tekst og foto: Anders Nordheim
Dahl, Oppegård Avis

Imponerende medaljerekke
I Tilrettelagt Allsport i Oppegård
IL har utøvere deltatt i Special
Olympics sommer WG Athen
2011 og vinter-EM Heerenveen
2012, samt vinter WG Sør-Korea
2013 og vinter VM på truger,
sommer WG Los Angeles 2015
og NM i friidrett siden 2008 og
frem til 2016.

Når Special Olympics går av
stabelen i Graz i Østerrike neste
år, er det fire ekstra gode grunner til å heie litt ekstra for oss
som bor i Oppegård. Fire tungt
medaljerte idrettsutøvere representerer ikke bare Oppegård,
men også Norge i verdens tøffeste idrettskonkurranse.
– Her er det bare en ting som
gjelder, og det er gullmedalje,
sier Eirik Gåseidnes fra Langhus
selvsikkert.
– Føles fantastisk
Sammen med Lise Katrin Jensen
fra Kråkstad, Ida Karine Nordstrøm fra Langhus og Johanne
Berg fra Oppegård, trener de
hver uke i ishallen i Ski. For når
man skal ha flagget på brystet og
konkurrere med de beste idrettsutøverne fra hele verden, kan
man ikke ligge på latsiden.
– Det føles helt fantastisk å representere Norge. Det er veldig
bra og det er stort, sier Jensen,
mens hun tar på seg utstyret for
dagens treningsøkt.
De har allerede trent i flere
uker foran mesterskapet, og de
trener hardt. De har knapt tid til
å snakke med Oppegård Avis før
de svosjer ut på isen i et rasende
tempo, de fire olympiske delt8

KLARE: I 2017 er denne gjengen fra Oppegård idrettslag klare for å representere Norge i Special Olympics.

agerne fra OI.
– Det er klart man blir både
stolt og rørt som far og som
trener, det er utrolig å se dem
når de står på podiet med en feit
medalje rundt halsen etter å ha
prestert sitt beste. Det er stort
for både disse fire og for oss
som er med dem, sier Stål Rune
Jensen.
Han og Vegard Jensen følger
gjengen i tykt og tynt, og de to
pappaene og trenerne gir virkelig alt for at barna deres skal få
drive med idretten de elsker.
Det innebærer timevis med reising og dugnadsarbeid.

– Du må få med deg i artikkelen
at de pleier å gråte hver gang vi
får medaljer. Få med det, skyter
utøverne inn.
De to pappaene protesterer ikke.
Stolte av OI
Forberedelsene til mesterskapet
er altså godt i gang. Det handler om å forbedre teknikken til
fingerspissene. For tiden jobbes
det hardt med både tempo og
svinger.
De fire utøverne synes det
er stas å kunne representere
Oppegård IL. De er alle likt uniformert, og klubbens logo bæres

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

med samme stolthet som flagget
på brystet i mesterskap.
– Det er viktig å være med på
et lag. Det er en fellesfølelse. Vi
er stolte av representere OI, og
er alltid nøye med å være riktig
kledd og at klubblogoen er på
plass, sier de fire.
Vi spør til slutt om vi kan få vite
hva som er hemmeligheten
bak suksessen, for tilrettelagt
gruppe-gjengen har en merittliste som de fleste toppidrettsutøvere kan misunne dem.
– Nei, hemmeligheten vår får du
ikke vite, men du skal vite det
at vi er ikke med i mesterskap
NR. 4- 2016

Utøverne har mildt sagt
imponert i samtlige mesterskap.
Lise Katrin Jensen driver med
skøyter, friidrett og truger. Hun
har deltatt i tre WG, hvorav to på
sommeren og en på vinteren, i
henholdsvis 2011, 2013 og 2015.
Hun ble europamester og tok
to bronsemedajer 2012 i speedskating i Heerenveen. Hun ble
også olympisk mester og fikk en
bronsemedalje og en fjerdeplass
i WG 2013 i Sør-Korea. Hun tok
også både 4, 5, og 6.-plass i WG i
Athen 2011
Lise Kathrine ble også verdensmester og norgesmester på
truger i Sverige 2014, har mange
NM.titler fra Friidrett fra år 2008
og frem til i dag.
Hun tok også 4., 5. og 7.-plass i
WG i Los Angeles i 2015, og har
ikke mindre enn 80 internasjonale- og nasjonale mesterskapsmedaljer.

og friidrett og ridning. Hun har
deltattt i to WG, ett på sommeren og ett på vinteren, i 2013
til 2015. Hun ble europamester
i speedskating i 2012 i Heerenveen, og tok sølv, bronse og
fjerdeplassss i WG 2013 i SørKorea. Hun ble nummer 4, 5 og 7
i WG i Los Angeles i 2015, og har
en rekke norgesmester-titler fra
friidrett. Totalt har hun tatt ikke
mindre enn 48 medaljer gjennom sin idrettskarriere.
Ida Karine Norstrømdriver med
skøyter, friidrett, truger og fotball, og har deltatt i ett WG på
sommeren i Los Angeles, hvor
hun tok en sølvmedalje og en
bronsemedalje. Hun er mange
ganger norgesmester i friidrett,
og har tatt med seg 36 medaljer
i løpet av sin karriere.
Eirik Gåseidnes driver med
skøyter, friidrett og truger. Han
har deltatt i to WG, en på sommeren og en på vinteren fra
2011-2013. Han ble europamester og tok både sølv og bronse
i Speedskating i Heerenveen i
2012.

I tillegg fikk han sølv og bronse
i WG 2011 i Athen, samt sølv og
bronse WG 2013 i Sør-Korea.
Eirik er mange ganger norgesmester i friidrett, og har tatt
ikke mindre enn 80 medaljer i
mesterskap i både inn- og utland

Johanne Berg driver med skøyter
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Endelig vinter og tidlig sesongstart

Karusellrenn 2017
10. januar
24. januar

Med verdens kuleste nabo i Skiforeningen, kunne skigruppa i starte
en tidlig sesong med ski på beina.
Til tross for en noe mild høst ble vi
nesten overrasket over å få
mulighet til skitrening i
begynnelsen av mars. Vi er heldige
som har en nabo som gjør alt for at
vi skal få gjøre det vi vil mest av alt?
Med de forholdene vi har nå så er
ski-sesongen reddet til ut i mars.
Sprudlende gjeng
En vanlig aktiv og vilter gjeng
sprudlet enda mer når de kunne få
ski på beina, og befestet
ordtaket, “Barn på ski er blide
barn”! Snøkanonene rakk ikke fylle
hele traseèn i år heller før mildværet ga oss en liten pause.
Sesongens første skiøkt for de
minste er nesten som vårens
kuslipp på kongsgården. Det var
visst også flere av barna som
nærmest hadde oppført seg som
på julaften når de våknet og fikk
beskjed om at det var skiføre. Skulle
noen ha vært litt ukonsentrert på
skolen, så er det bare å beklage.
Ski er og blir gøy og moro, og
det overfører vi på øktene også.
Allsidige øvelser med lek og moro
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motiverer barna og gir samtidig
gode basisferdigheter på ski.
Det ble tid til både stafetter med
og uten staver, og hauk-og-due
med ski på beina. I tillegg får barna
masse frisk og god luft. Med pålegg
om varm saft i flaska og ullsokker
på beina er det ingen som spør om
når treninga er ferdig.
Ingen grunn til å krangle om halltid
eller bekymre seg for dårlige
baneforhold.

17. januar
7. februar

Skigruppen oppfordrer alle til å
benytte anledningen til å trene litt
allsidig og alternativt, og styrke
kondisen de neste månedene. Ta
en liten pause fra annen idrett, og
benytt anledningen til å trene ute
i frisk luft og la barna få litt lek og
moro ute i snøen når vi først har
muligheten.
Bli med og ha det gøy, møt opp på
Greverud tirsdager og torsdager
klokken 18.00.

Karusellrenn 2017

Det er igjen snart vinter og klart for skigruppas karusellrenn. Dette
er uhøytidelige renn for alle som liker å være ute og som har lyst til å
prøve seg på ski. Vi oppfordrer alle barn til å bli med og det er ingen
krav til skiferdigheter.
Premier til alle, ingen tidtakning for de yngste og ingen rangering før
11års klassen. Barn og unge som driver med andre idretter er hjertelig
velkommen til en ekstra utfordring. Og vi håper på fortsatt sterk vekst
i seniorklassen. Karusellrennene er en fin anledning for hele familien
til å tilbringe noen ettermiddager ute i løpet av vinteren.
Rennene i år går på tirsdager. 10, 17, 24 januar, og 7. februar.
Høydepunktet med premieutdeling og kakefest blir søndag 5. mars.
Følg med på Oppegård IL hjemmeside for påmelding.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Velkommen til langrennsfest
på Østre Greverud
NR. 4- 2016
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OI Fotball J02 slo ut favoritten

Stabæk av OBOS Cup!

Helgetur til Knattholmen
for Oppegård Tiger G06
Nok en gang var det duket for
tur til Knattholmen 19-21.august
en av årets store happenings for
spilleren, det var gjort klart for
både treninger, sosialt samvær og
GØYF cup på lørdagen.
Tekst & foto: Alexander Eid

Etter en lett treningsøkt på fredagen samlet alle seg til et felles
måltid på kvelden, planene for
helgen ble gjennomgått og alle
guttene hadde store forventinger
til resten av helgen. Dette var
guttenes andre besøk på Knattholmen, så de fant seg fort til rette.
Kajakker og kanoer ble funnet
frem til alles glede.
Lørdagen startet med en god
frokost før alle reiste til cup spill.
Her stille vi med 4 lag, og to
søskenlag. Et lag i G2004 og et lag
i Mixed 2009. Alle lagene bet godt
fra seg. Det var en fornøyd gjeng
som satte seg i bilene for å reise
tilbake til Knattholmen.
GODE SAMMEN: Oppegård IL sine jenter 2002 har prestert gode prestasjoner denne sesongen.

Stabæk er et lag som jentene
har tapt for flere ganger tidligere
i år. I tillegg har Stabæk hentet
inn enda flere kretslagsspillere.
Det ble en høydramatisk kamp
på Østre Greverud kunstgress
tirsdag 13.september da J02
møtte storfavorittene Stabæk i
kvartfinalen i OBOS Cup
(Oslomesterskapet).

vist gode resultater med flere
seiere den siste tiden.
Det endte til slutt med
klasseseier.
De spilte seg også frem
til kvartfinalen i Norway
cup tidligere i sommer
og tok hjem seieren i
Femsjøcup i Tistedalen.

Det hele endte med 7-5 til
Oppegård og fotballgruppa
benytter anledningen til å
gratulere. Dette jentelaget har
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Tilbake på Knattholmen kom båter
på vannet, noen badet og andre
satt og snakket sammen om dagens cup. Før middag var det lagt
opp til en 7-kamp mellom gutta,
og entusiasmen var stor når den
begynte. Samtidig kom det noen
mørke skyer krypende, skal været
holde seg, eller blir det regnvær?
Hvor skal vi grille hvis det begynner å regne?Regnet kom og kloke
hoder fant fort en løsning på
utfordringene grilling ble utført på
terrassen og vi flyttet innendørs
Etter masse god mat og drikke
var det tid for premieutdeling for
7-kampen. Klokken går fort når
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man har det gøy, og det nærmet
seg leggetid. Alle var storfornøyde

med dagen og var enige i at Knattholmen hit skal vi neste år også.
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Gratulerer til Oppegård 2 for opprykk

Putteskolen fotball med egne cuper

FOTBALLGLEDE: Putteskolen er en fin arena for fotballglade gutter og jenter.

Rekruttene til A-laget med trener
Kenneth Skoglund har 2 år på
rad rykket opp fra sin divisjon.
Opprykkskampen 26.september
mot Huk endte 4-2 og jubelen

slapp løs. Neste år venter
sjettedivisjon og nye
utfordringer. I denne gruppa er
det stor spillerglede og et godt
miljø blant gutta. Fotballgruppa
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benytter anledningen til å
gratulere og venter spent på nye
bragder i neste sesong!

ALLE NYE CX-5 KAN NÅ
LEVERES MED FABRIKK
MONTERT WEBASTO FOR
ET TILLEGG PÅ KR 13.000.
VI HAR BILER PÅ LAGER

Alle medlemmer hos Oppegård IL
har 20% på deler og utstyr ved
service/reperasjoner hos Aerobil.
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FRA 350 400,- AWD BENSIN AUTOMAT FRA 419 400,-

Putteskolens lagledere, med
bistand av ivrige foreldre har i år
satt i gang en interncup for klubbens håpefulle fotballspillere.
Tekst/foto: Marianne Clemetsen,
Putteskoleansvarlig
Over to lørdager har både jenter10 og gutter10 spilt kamper
mot hverandre. Det var også
åpent for foreldre- og søskenlag
å delta på denne cupen. Mange
forventningsfulle barn var klare
for kamper, og veldig foreldre,
søsken og besteforeldre stilte
opp og heiet frem de håpefulle.
21. august - Først ut var jentenes
cup på Østre Greverud Kunstgress. Det var strålende vær og
veldig god stemning på banen.
Barna løp energisk rundt på
banen. Som Lagleder Henrik
Madsen sa: «Det var moro å
se at jentene «vokse» fra den
første spilte kampen til den siste
kampen.» Noen av barna syntes

nok det var litt slitsomt med
hele 6 kamper å spille, men det
var veldig godt med en is som
premie etterpå.
Deretter var det guttenes tur på
Flåtestad Fair Play Arena helgen
etter. Lagleder Alexander Eid
informerte foreldrene litt om
cupen, og om hvor de kunne oppholde seg på banen.
Barna var aktive og engasjerte
på banen. På denne cupen fikk
de en liten forsmak på hvordan
det er å spille kamp, slik som det
gjøres på blant annet BiliaCup.

Det var 5 spillere pr lag og relativt store mål å forholde seg til.
Karen Isaksen, en av de ansvarlige for G10 – cupen igangsatte
kaffe- og kakesalg for alle deltakere og publikum.
Under begge cupene var Fair
Play viktig å fremme. Både foreldre, trenere og spillere oppførte
seg eksemplariske under cupene. De heiet på hverandre, og
fremmet god oppførsel med ros
og gode tilbakemeldinger Her
hilser barna på hverandre etter
endt kamp.

Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 12 900,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Alle nye Mazda personbiler
selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Kampanjeperiode Mazda CX-5 frem til 31.12.2016.
*Rentekampanje Mazda Finans, 2,95% nominell rente i 36 mnd, ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95% nom./5,06% eff. Egenkapitalkrav 0%, lånebeløp 150 000 o/5 år.
Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-. Terminbeløp 2 854,-. Rentekampanje gjelder på alle nye Mazda frem til 31.12.2016. Forbehold om trykkfeil.

Teglvegen 16 v/Ski Ishall, 1400 Ski

Tlf. 64 91 19 40
www.aerobil.no
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Ny draktsponsor

Badmintontrening for
voksne i Oppegård

GOD SAMARBEIDSPARTNER: Impuls Helse er en flott samarbeidspartner for Oppegård idrettslag.

Oppegård idrettslag er glade for
å kunne informere om at vår
samarbeidspartner, Impuls
Helse, har valgt å gå inn som
draktsponsor for flere av våre
grupper. De ønsker å støtte
opp om breddeidretten og
idrettsgleden i Oppgård.
- Vi har latt oss begeistre av
hvordan Oppegård idrettslag
drives og det viktige fokuset
de har på breddeidretten.
Dette er noe vi ønsker å støtte
opp under, og det å bidra som
draktsponsor kom naturlig for
oss. Vi ønsker å bli assosiert
med de verdiene idrettslaget
står for på papiret, og som vi
også ser i idrettsgleden hos de
medlemmene vi møter og jobber
med via vårt samarbeid. Det er
også en viktig plass for markedsføring og synliggjøring av klinikken vår. Å være draktsponsor
16

ser vi derfor på som noe veldig
positivt og som et ekstra bidrag
til et godt og langt samarbeid,
forteller Espen Holm, Fysioterapeut og eier Impuls Helse.
- Impuls Helse er en klinikk som
siden oppstarten for 2 år siden
på Kolbotn har fått et nært
samarbeid med idrettslaget,
spesielt langrennsgruppa og
fotballgruppa. Her bidrar vi med
hjelp til skader og forebyggende
arbeid, både for lag, grupper og
enkeltutøvere. Vi har på huset
fysioterapeut, naprapater,
osteopater og personlige trenere
med stor kunnskap både innen
skadehåndtering og den viktige
forebyggende jobben. Dette er
noe vi brenner for og som vi
ønsker å bidra med i Oppegård
idrettslag. Vi utfører treninger
for lag både i våre lokaler og
ute hos idrettslaget. Via vårt

samarbeid får alle klubbens
medlemmer 10% på behandling
hos oss. Vi har åpent hos oss fra
07-21.30, avslutter Holm.
Oppegård IL gleder seg til å
fortsette samarbeidet med
Impuls Helse fremover.

NYE SKIDRESSER: Impuls Helses
logo vil man også se på de nye
skidressene til skigruppa.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

MYE MORO: Mange barn og voksne er med og spiller. Nå har badmintongruppa også startet egen trening for
voksne.

Badmintongruppa i OI har drevet
på i drøye 3 år nå, og har etablert oss som en ganske stor
gruppe med rundt 50 barn og
20 voksne utøvere. Vi er aktive
på lokalturneringer og har i dag
tilbud om 4 ukentlige seanser
til barn og unge. Vi har kompetente trenere som gjør at vi kan
gi våre medlemmer et tilbud
med god kvalitet.
Vi i badmintongruppa har fått
mye henvendelser fra foreldre og andre voksne som også
gjerne vil spille badminton. For
å gi disse et tilbud har vi startet
med trening for voksne søndager
klokken 20:00 i Østre Greverud
Flerbrukshall (7 baner), samt
tirsdag klokka 21:00 i sofiemyrhallen (3 baner). Treningen er
NR. 4- 2016

ikke organisert, det vil si at det
er fritt spill for alle som møter
opp. Vi er allerede en gjeng
voksne utøvere, men vi har god
plass til flere.
Vi har baneutstyr (nett og
stolper), samt racketer og noe
baller til utlån.
Teknikkurs
For å gi alle et godt tilbud kommer vi til å kjøre et regel og
teknikkurs søndag 8/1-2017.
Dette er åpent for alle sammen, og sikter mot spillere uten
forkunnskaper. Ved å lære det
mest grunnleggende om badminton får man mer utbytte
både som spiller og som foreldre
av badmintonspillere.

Medlemskap
Det er bare å komme å prøve før
man melder seg inn. Dersom
dette er interessant tar vi 500
NOK i treningsavgift for voksne
for hele sesongen 2016/2017
(følger skoleåret). I tillegg må
man være medlem i Oppegård
Idrettslag.
Hallene:
Tirsdager er i Sofiemyrhallen.
Søndager er i Østre Greverud.
Dersom du har spørsmål kan du
kontakte:
Markus Haukebøe,
mobil: 98290031,
e-post: markus@oxx.no
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Flere tiår som aktiv i OI gir gode historier:

- Det endte med at jeg ble med i helikopteret til den svenske skilegenden

MANGE MINNER: Æresmedlem Marit Helgheim har opplevd mye i regi av Oppegård Idrettslag.

Marit Helgheim er en svært så
aktiv dame som har satt sine
tydelige spor i idrettslaget spesielt i to forskjellige grupper.
Tekst & foto: Espen Haugen

I slutten av november fikk vi
høre hvorfor da hun
trappet opp på klubbhuset for
en prat om sin tid i Oppegård
idrettslag. Med mer enn 35 år
bak seg som et aktivt medlem
18

i idrettslaget har hun mange
minner og historier, men en ting
hadde hun helt glemt.
- Vet du hva jeg fant da jeg lette
igjennom en del gamle
dokumenter og bilder? utbrøt
Helgheim da hun kom inn døra.
- Det ser ut til at vi opprettet
et akeutvalg før vinteren 19851986, fortalte hun og la frem
både møtereferater og kart over

potensielle akebakker.
Gruppen hadde gått så langt at
de hadde forespurt kommunen
om å stenge veier, og for å få
økonomisk støtte til tre kjelker.
Alt dette var ting hun ikke husket
å ha funnet sted, men til hennes
forsvar stopper møteprotokollene etter den nevnte
vintersesongen.
Til Oppgård i 1977
Vi får etter hvert satt oss ned og

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

jeg fikk anledning til å få høre
mer om Marits vei inn i det gule
og sorte idrettslaget i Oppegård
syd.

blitt så gode karusellrenn på den
tiden, mimrer Helgheim mens
hun ser på et gammelt bilde av
den nevnte duoen.

- Vi kom til Oppegård i 1977
og ble etter et par år med i en
joggegruppe med tilholdssted
ved Sætreskogen. K-joggen, eller OI-joggen som det har vært
kjent for rundt årtusenskifte,
hadde ingen påmelding eller
betaling, og det var en del OI-ere
som deltok. Disse ble venner og
var en god start for å komme inn
i miljøet.

Gode historier
Marit sto på som styremedlem i
skigruppa helt frem til 2003. Det
blir det også gode historier av.
Dugnader der man beiset hus,
vasket trappeoppganger i
Waldemar Thranes gate og
vareopptellinger på Grønland
i Oslo er noe av det som ble
ramset opp. En annen var fra en
treningssamling med skigruppa
på Beitostølen.

Samtidig begynte hennes eldste
sønn i skigruppa. Det var gjennom dette at hun virkelig fikk
sitt inntog i idrettslaget, og på
begynnelsen av 80-tallet tok
hun over som primus moter for
lørdagstrimmen. Dette var et løp
arrangert av skigruppa som gikk
fra Østre Greverud til Langhus
bad hver lørdag fra sensommeren og frem til snøen la
seg.
Stort engasjement
I 1984 gikk Marit også styret i
skigruppa og var fast inventar
som tilrettelegger for skigruppas
karusellrenn i en årrekke.
- Jeg hadde heldigvis gode
hjelpere når vi arrangerte karusellrennene. Uten Stepan Jankov
og Harald Hoff hadde det ikke
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- En ting jeg husker spesielt godt
er en treningssamling på Beitostølen. Der var skilandslaget og
deler av verdenseliten også. Mot
slutten av samlingen skjedde
det en ulykke med en av våre
deltakere. Det var ikke hyggelig.
Han falt stygt i trappa og slo
ryggen og fikk hjernerystelse og ble liggende. Den
norske landslagslegen var
tilfeldigvis i nærheten og fikk
sett på han før man ringte etter
ambulanse, forteller Helgheim,
og fortsatte:
- Den svenske skilegenden
Gunde Svan var også der, og han
hadde ankommet i helikopter.
Enden på visa var at vi fikk låne
helikopteret fordi det var tåke
som gjorde at andre helikoptre

ÆRESMEDLEM: Marit Helgheim ble
utnevnt til æresmedlem i
Oppgård Idrettslag i 2007.
«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

ikke kunne komme fra Oslo.
Det endte med at det ble meg
som var med denne gutten og
piloten, noe som var skummelt
på grunn av tåken. Jeg var ikke
sikker på om dette var trygt. På
grunn av tåken måtte vi fly over
mot Gjøvik og nedover, før vi til
slutt landet pent på Ahus. Det
gikk heldigvis bra med gutten,
som slapp unna med lettere
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- Dette er veldig hyggelig. Jeg
verdsetter det høyt. Samtidig er
jeg ydmyk for det er så mange
som burde hatt litt heder og
verdighet. Mange som har vært
med og gjort en stor jobb for OI,
sier Marit.
Selv om hun har mye å se tilbake
på, har hun fortsatt mål og
ønsker for idrettslaget fremover.
Blant annet å gi friidrettsgruppa
større tilhørighet til idrettsparken på Østre Greverud.

MANGE PÅFUNN: Marit Helgheim fant ut at hun var flere som hadde prøvd å starte opp et akeutvalg i Oppegård
idrettslag. Her viser hun frem tegninger og møteprotokoller fra vinteren 1985-1986.

hjernerystelse og en litt forslått
kropp.
Med andre er det mye som kan
oppleve som engasjert i idrettslaget.
- Men det er ikke bare i skigruppa du har vært en viktig bidragsyter, Marit?
- Nei, friidrettsgruppa har også
stått meg nært i mange år, smiler
hun.
Marit gikk nemlig inn som
oppmann (leder) i friidrettsgruppa i 1991, et verv hun hadde
frem til 1999. Hennes engasjement for friidrettsgruppa stop20

pet imidlertid ikke der. Det har
faktisk ikke stoppet. For fra 1999
har Marit sittet som
styremedlem og kasserer, et verv
hun fremdeles har. Hun har også
dommer- og starterkurs som
gjør henne til en viktig person
under ulike friidrettsstevner i
Oppegård, som eneste
registrerte starter i klubben.
Det er mye mer man kunne
skrevet om Marit og hennes
engasjement for Oppegård
idrettslag. En svært aktiv dame
som man tidligere har kunnet
finne i forbindelse med blant
annet Barnas holmenkolldag,
Kolbotnvannet rundt, byttedag
for skigruppa og Hobbymessen.

Som aktiv utøvere kan Marit
skilte med ti starter på
Gjersømila, elleve på Osloløpet
og seks på sentrumsløpet. I
Holmenkollstafetten har hun
representert OI to ganger, tillegg
til at hun løp inn til seier i kretsmesterskapet på 3000 meter
bane i 1986. At deltakelsen i det
sistnevnte løpet var så som så,
kan vi la gli forbi i stillhet.

- Friidrettsgruppa må til Sofiemyr
stadion for å trene og mange
barn i Oppegård syd har ikke
så stor tilhørlighet der, derfor
blir det forholdsvis få barn fra
Oppegård syd som er med på
trening. Kun spesielt
interesserte. Hadde vi hatt en
liten løpebane, f.eks. en 100
meters bane på utsiden av
kunstgressbanen + en lengdegrop kunne det kanskje inspirert
flere til å prøve seg i friidrett.
Dette er bare et ønske fra min
side, men tror faktisk at det ble
nevnt den gang de startet med å
utarbeide idrettsparken,
avslutter hun.

BIDRO PÅ HOBBYMESSEN: Marit Helgheim har hatt ansvaret for tegnekroken for de minste under Hobbymessen til Oppegård idrettslag.

I FARTA: Marit Helgheim under
Holmenkollstafetten på 80-tallet.

GODE HJELPERE: Marit Helgheim var fast inventar på karusellrennene,
sammen med Stepan Jankov (t.v.) og Harald Hoff. Her fra år 2000.

SMØRESJEF: Marit Helgheim (i grønt) under Holmenkollrennene i 1988, der
hun var med som styremedlem og skismører for skigruppa.

Avslutningsvis må det nevnes at
Marit også har fått mye heder og
ære – helt fortjent.
For hun ble valgt til årets OI-er
i 1993, fikk fortjenestemerket
i 1999, før hun ble utnevnt til
æresmedlem i 2007. Norges
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Oppegård topper 2. divisjon Aktiv på dagtid
etter første serierunde
Oppegård IL og Oppegård kommune har det siste året hatt ett
samarbeid rundt Aktiv på dagtid tilbudet i kommunen.

22. og 23. oktober ble den
første samlerunde for sesongen 2016/2017 i 2A arrangert
på Notodden. Oppegård stilte
med Rikard Johansson, Jesper
Walton, Axel Ørmen og Jesper
Schwartz. Det ble totalt 4 av 4
seiere denne helgen, som gjør
at Oppegård sitt førstelag er på
toppen av tabellen.
Tekst: Jan Axel Støre Ørmen

Rikard plukket opp ungdommene på Kolbotn lørdag
morgen før det bar av gårde mot
Telemark. Første lagkampen
var mot Notodden selv som
stilte med Konrad Sierputkowski, Ole Jørgen Pedersen,
Fredrik Thorstensen og Merete
Tveiten. Dette ble en komfortabel kamp for gutta med 10-0,
men tre av kampene ble vunnet i avgjørende sett. Senere på
dagen møtte vi Ham-Kam, som
også er nyopprykkede med oss.
Spillerne fra Hamar stilte med
Anton Hoel, Leon den Ouden,
Håvard Smestad og Knut Arne
Smestad. Vi startet med å ta alle
singlekampene våre. Axel og
Rikard tok sine kamper 3-1 mens
Schwartz halte det i land med
11-1 i femte sett. Walton tok sin
kamp uten problemer med 3-0. I
dobbel kom ikke deff-duoen Axel
og Rikard godt ut i avgjørende
og måtte se seg slått med
12-10. Jesperne derimot tok
kampen sin 3-0, så vi gikk opp
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i en 5-1 ledelse. De fire neste
singlekampene gikk også i favør
Oppegård, men denne gangen
var det Walton som stakk av
med en 3-2 seier. Etter bare å
ha tapt en enkeltkamp gjennom
hele lørdagen smakte «italiensk»
pizza veldig godt. I vår fortvilelse
tok det ikke akkurat kort tid på
restauranten så i ventetiden ble
det biljard. Dobbelparene spilte
mot hverandre, der Axel og
Rikard vant (Axel fikk ikke ned en
eneste…).
Søndag morgen var det tilbake
igjen i hallen for å møte Hvam.
De stilte med Maciek Wenc,
Christer Mårtenson, Lars Jarlebrand og Rune Bredesen. Dette
var helgens desidert vanskeligste
lagkamp. Axel startet med en
3-1 seier, mens Walton etter å
ha ligget under 2-0 kom tilbake
og vant med 11-8 i femte sett.
Rikard og Schwartz fulgte så på

med to 3-0 kamper. Det skal sies
at Schwartz her knuste en med
350 rankingpoeng mer. Vi var
like på i dobbelkampene og tok
disse også ganske komfortabelt
med 3-1 og 3-0. Det sto 6-0,
men bare minutter etterpå ble
det fort omgjort til 7-1. Rikard
tapte 3-0, mens Walton vant 3-0.
Schwartz og Axel valgte også å
pynte på kvoten med å vinne
henholdsvis 3-1 og 3-2. Denne
lagkampen her kunne fort endt
5-5 med litt stang ut fra vår side,
men vi var skjerpa og tok det til
slutt 9-1. Den siste lagkampen
var andrelaget til Kjelsås motstanderen. Her møtte vi Pontus
Åkesson, Kai Groth, Benny Tan
og Øyvind Christensen. Rikard
og Walton tok sine kamper oppe
med 3-1. I nedre halvdel tok Axel
sin 3-0, mens Schwartz gikk på
helgens første og eneste tap.
Igjen så tok vi dobbelkampene
komfortabelt, og igjen ledet vi
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med 5-1. Vi avsluttet den fantastiske helgen med at alle vant
singlekampene sine 3-0!
Gutta er selvfølgelig veldig
fornøyde med helgen. Det kommer til å bli tøft og knepent hvis
vi skal vinne serien, og vi ser jo
at Kobra er den største konkurrenten vår.Målet før helgen var
å vinne alle lagkampene, noe vi
klarte, dette betydde «snickers
till alla». Ekstra kult at Jesper
Walton har valgt å spille divisjonsspill for oss, som er en ordentlig
forsterkning til laget (han vant
100% av kampene sine i helgen).
Rikard var treneren hans i deres
glanstider i Partille.

Dette kan bidra til at folk får bedre helse, fysisk form, kommer
tilbake i jobb og får en bedre hverdag. Idrettskretsen støtter
idrettslaget med oppstartsmidler slik at Oppegård, som Ski, Ås,
Frogn og Nesodden og flere kommuner i Akershus, kan ha ApD til
de mellom 18 og 67 år som står helt eller delvis utenfor
arbeidslivet.
Friskliv Oppegård er et tilbud til kommunens innbyggere med
mål å fremme helse og forebygge sykdom.

Friskliv Oppegård holder til på Tårnåsen aktivitetssenter og følger
opp deltagere med Frisklivsresept, holder kurs og arrangerer
temastunder. Vi bidrar også tillavterskeltilbudet Aktiv på dagtid.
Tilbudet foregår hovedsakelig på dagtid.
Frisklivsresepten er et tilbud til personer som står i fare for, eller
har begynt å utvikle livsstilssykdommer. For eksempel overvekt,
diabetes og høyt blodtrykk. Og som vil ha nytte av å forandre
livsstil. Barn og ungdom kan også benytte Frisklivsresept.
Aktiv på dagtid er et tilbud til personer mellom 18 og 67 år
bosatt i kommunen og som er helt eller delvis utenfor
arbeidslivet. Vi samarbeider med Akershus idrettskrets og
Oppegård idrettslag.

NR. 4- 2016

23

Resultater og bilder fra Oppegård Open
Mange jevne og spennende
kamper på Flåtestad skole og
Østli skole da Oppegård Open i
bordtennis 2016 gikk av stabelen
7. og 8. november.
På mandagen var det nærmere
40 påmeldte til stevnet for
yngre spillere på Flåtestad skole,
hvorav spillere fra Oppegård IL,
Kolbotn BTK, Siggerud, Nesodden, Fokus (Oslo) og Sarpsborg.
Stevnet trekker ikke minst til seg
mange nye spillere, og denne
gangen var ikke noe unntak.
Stevnet arrangeres som et “rankingstevne”: de høyest rankede
spillerne på tvers av kjønn og
alder (men med 15 år som maksgrense) konkurrerer i A-klassen.
I B-klassen kommer så de litt
lavere rankede spillerne, samt
de litt eldre nybegynnerne. I Cklassen spiller de yngste nybegynnerne. I motsetning til mange
andre stevner går alle videre til
sluttspill, og særlig i sluttspillene
er det mange jevne kamper.

Aleksander, som spiller håndball
på G11 (2005), er blitt valgt ut
som 1 av 16 blant over 2.000
søkere til å være en minihåndballgutt.
Tekst: Jacob Nygaard, leder av
håndballgruppa.

SPENTE SPILLERE: På bildet er Thorfinnur Gudmundsson i gang med å
forklare hva som skal skje til spente spillere og foreldre.

I C-klassen offentliggjør vi ikke
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«Minihåndballguttene» er et
prosjekt i regi av Gjensidige i
samarbeid med Norges Håndballforbund. Totalt 16 gutter fra
ulike steder i Norge skal være
maskoter og følge Håndballguttene i ett år.

Premieutdeling i klasse A.

Gjennom året skal alle minihåndballguttene være med på
landslagsuttak, landslagssamling og landskamp. Hver enkelt
minihåndballguttene vil få en
av landslagsgutta som sin mentor. De vil i tillegg få besøk på
en av sine egne treninger av den
landslagsspilleren de har som
mentor og er maskot for.

Premieutdeling i klasse B.

Aleksander er en aktiv gutt både
på fotball og håndball banen.
Det er nok ingen tvil om at det
er håndball som står hans hjerte
nærmest. Gleden sto derfor i
taket da telefonen kom en sen
fredagskveld om at han var valgt
ut som en av minihåndballgutta.
Aleksander startet sin «håndballkarriere» med å trene med
G2004 da man i starten ikke
hadde spillere nok til å etablere
ett eget 2005 lag. Nå har man
klart å få etablert et godt G11 lag
med mange spillere, og i tillegg

I A-klassen ble det denne gangen 4-dobbelt Oppegård, med
Markus Franck på første plass,
Hanna Hovden på 2., Sebastian
Kolseth på 3. og Christoffer Wibe
på 4.
I B-klassen var det Fredrik Klausen fra Siggerud som stakk av
gårde med klasseseieren foran
Mathias Nilsen Berg og Ludvig
Ørmen Støre fra Oppegård IL (2.
og 3.). På 4. plass kom Marcus
Nyhus Amundsen fra Nesodden
IL.

Oppegård-spiller valgt ut
som Minihåndballgutt

resultater jf. barneidrettsbestemmelsene. Her var det
imidlertid også med mange nye
og talentfulle spillere som viste

mye flott spill. Resultatene fra
stevnet finner du på hjemmesiden til bordtennisgruppa.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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GLAD I HÅNDBALL: Aleksander er valgt ut som Minihåndballgutt.

til eget lag i G11 serien har de
også ett felles lag med G12.
Det er alikevel alltid plass til flere
gutter som ønsker å spille håndball.

ikke som fotballspiller men på
Barcelonas håndballag. Tyskland
er også fristende men som Aleksander sier, det er mye varmere
i Spania.

En av Aleksanders få bekymringer er at det ikke er nok tid til
å spille håndball, døgnet kunnet gjerne hatt noen timer til.
Drømmene og karierer er allerede på plass. Hovedmålet er en
karriere som proff i Barcelona,

Da er det bare å ønske lykke til
som minihåndballgutt i det kommende året og vi gleder oss til at
en av landslagsgutta kommer på
besøk til Oppegård og forhåpentlig en dag se Aleksander på
lagslaget. Lykke til!
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Putteskolen 2016/17
Denne høsten startet vi opp
håndballskole, putteskolen for
barn født i 2010 fra Greverud og
Østli skole.

Lørdag 14 januar er det klart
for den store prøven, da skal
barna i aksjon på Loppetassen bronserunden. Da blir det
mange kamper og mye i liv i
Østre Greverud Idrettshall, vi
gleder oss. Senere på våren
blir det sølvrunde før det hele

avsluttes med fellescup
Oppegård IL har valgt å avslutte
årets håndballsesong med
Storhamar Cup 26. -28. Mai
2017.

Det har vært et svært populært
tilbud, og vi har i dag 56 glade
barn på treningene. De som går
på Østli skole trener mandager
fra 16.00-17.00 i på Østli, og
de som går på Greverud skole
trener onsdager fra 16.00-17.00
i Greverudhallen.
Vi vært heldige å få Rebekka M.
Wille (16) og Mille Sæther (16)
som trenere denne høsten. De
har gjort en kjempejobb, og klart
å kombinere lek med øvelser
som lærer dem grunnleggende
håndball, noe vi mener er viktig
for å holde interessen for håndball oppe.

Håndballsesongen

BLI MED: Det er plass til flere som vil spille håndball.

avsluttes i april med gullrunden.
I Loppetassen rundene får alle
deltagerne medalje og T-skjorte.
De spiller kamper på minibaner
og det er veiledere som dømmer
kampene.
Har du en sønn eller datter i 1

klasse som har lyst til å spille
håndball kan du sende mail til
håndballgruppa for mer informasjon: handball@oppegardil.
no.
Håndballhilsen fra oss på
Putteskolen 2016/2017

Responsen har vært suverent
når det gjelder påmeldinger til
cupen. I skrivende stund er 19 lag
fra Oppegård påmeldt, det er 8
guttelag og 11 jentelag påmeldt i
alderstrinnene 1999 – 2008. Det
er reservert 106 rom til foreldre,
støtteapparat og andre supportere fra Oppegård.
Hamar med sine 30.124 innbyggere er i tillegg til å ligge på
«rekti sie ta Mjøsa» kjent for å
ha Norges (muligens verdens)
desidert dyreste stupetårn, Ankerskogen svømme-/badeanlegg
og Vikingskipet. Sistnevnte skal
KUN 1 IGJEN!

huset hovedarrangementet av cupen. Så mulighetene til å ha gode
opplevelser både på og utenfor
banen er absolutt tilstede.
Oppegård vil helt klart synes godt.
Vi stiller med mer en 140 spillere,
ca 200 foreldre,
foresatte, søsken og støtteapparat. Totalt vil ca 350 personer
fra Oppegård vil sette sitt preg
på Storhamarcup og Hamar by
denne helgen.

Vi er blitt lovet felles skole for
overnatting for samtlige lag fra
Oppegård og er vi riktig heldige
får vi en skole med gangavstand
både til Hotel og hovedarena.
Dette lover godt for en cup der vi
skal ha en god blanding av mye
morro, sportslige prestasjoner og
sosialt samvær på tvers både mellom spillere, lag og foreldre.
For mer informajson om cupen se
www.storhamarcup.no

GREVERUD - Stor tomannsbolig med garasje - høy standard - stor uteplass!

Innflyttingsklar!

Vi ønsker
alle OI
medlemmer
GOD JUL!

Fastpris kr 7 250 000,+ lave omk.

BTA/BRA ca. 188/ 178 kvm
Adresse:
Vestliveien 11 D
Ta kontakt med megler for
visning
Kjell Ove Loeshagen
mobil: 411 44 038
kol@eiendomsmegler1.no

EIENDOM SØKES!

TIL SALGS!

Vi søker stadig etter eiendommer for boligutvikling i vårt lokalmiljø, ta gjerne kontakt om
du har en eiendom du tror kan egne seg! Vi støtter selvfølgelig også opp med et bidrag til
lagkassen om OI-medlemmer kommer med et tips som fører til et kjøp.

Opplæring BIL - MC og BÅT
Flåtestadveien 3, 1415 Oppegård - Telefon 66 80 05 09
www.oppegaardtrafikk.no
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Vi prosjekter nå også en flott eiendom i SÆTRESKOGVEIEN 25 hvor vi planlegger ene-/ tomannsboliger.
Meld din interesse for prosjektet på mail: post@aeko.no
mobil: 91 20 10 40
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mail: post@aeko.no

aeko.no

- en del av AEKO Gruppen
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Vellykket hjulskiftdugnad hos Bilia Follo i Ski
20. og 22. oktober hadde Bilia
Follo hjulskiftkampanje og
Oppegård Fotball G01 fikk
jobben med å vaske sommerdekkene.

Dette var svært vellykket!
Totalt 18 gutter og 6 voksne
stilte, vasket dekk og serverte
vafler. Det ble tatt hånd om 95
biler, og servert vafler av bortimot 10 liter røre.
Bileiere kjørte derifra med godt
veigrep og mette på vafler og
kaffe. Bilia Follo solgte biler, fikk
fornøye kunder og Oppegård
Fotball G01 tjente penger og ble
våte i håret.
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Gutta gikk på med krom hals,
trillet, vasket og leverte dekk.
Alt med store smil og etter hvert
våte klær.
Godt med litt fysisk jobb, og bra
med en dugnad hvor spillerne
selv gjorde jobben uten hjelp fra
Mor eller Far! I tillegg er
inntektene gode – ikke minst
takket være Bilia Follo som var
generøse og ikke beholder noe
av kundebetalingen, utover
moms.

FORNØYDE: Bilia Follo fikk god hjelp av en stor gjeng fra Oppegård IL.

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

Bilia er meget viktige for OI
Fotball og samarbeidet er
utmerket., så vi er takknemlige for muligheten og håper
vi gjorde et godt bidrag for Bilia
Follo. Pengene vi tjente skal
brukes på treningsleir i
Barcelona. I tillegg må det
nevnes at 2 fedre ikke klarte å
la være å få tilbud på ny bil, og
minst en av de endte opp med å
kjøpe en nydelig Volvo!
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Blomstene
får du
hos oss!

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 .

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Aksjonerer for nye turnapparater
Turngruppen i Oppegård IL
ønsker seg nye apparater, og
håper du kan bidra!
Tekst: Anders Nordheim Dahl,
Oppegård Avis. Foto: Privat.

Turn er en stadig voksende idrett
i Oppegård IL, og det er stor
aktivitet i gruppen. Nå er det
imidlertid på tide å oppgradere
utstyrsparken.
- Vi rydder ut og inn alle
apparater hver trening. Det er
gammelt, veldig slitt og tungt
utstyr. Når utstyret er i såpass
dårlig stand kan det gå utover
sikkerheten, forteller Borghild
Holtedahl, som er styreleder for
Oppegård Turn Og Barn.
- Det meste av utstyret vårt
bærer preg av at turngruppen ikke har vært prioritert i
Oppegård IL Nå har vi “våknet til
liv”, og rekrutteringen er stor nå.
En gruppe i voldsom vekst!
Turngruppen teller fra i
høstover 230 aktive turnere,
med med kun fem timers total
treningstid i Greverudhallen,
fordelt på mandager og
torsdager, blir det mye logistikk
med det gamle utstyret.
- Vi ønsker å kunne investere i
nye og lettere utstyr, som også
kan gjøre det lettere for oss å
benytte Østre Greverud
Idrettshall (ØGI) til ulike
arrangement. Målet vårt er å
kunne ta større plass i Oppegård
IL og få tildelt mer treningstid,
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HAR SETT SINE BEDRE DAGER: Ta en titt på turnmattene. Her er det behov for nye!

Vi støtter Oppegård Idrettslag

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

HÅPER PÅ MANGE BIDRAG: Turngruppen i OI sine apparater har sett sine bedre dager, men aktiviteten går for fullt. Nå kan dine bidrag være med på
å gjøre treningen enda bedre

sier Holtedahl.
Derfor er turngruppen nå på jakt
etter sponsorer og givere, som
kan hjelpe dem med å få til den
ønskede oppgraderingen.
- Vi håper det lokale næringslivet
i Oppegård/Follo ser nytten av
investeringen i en gruppe i vekst.
Det er mange positive tilbakemeldinger på at de ter fart i
gruppen igjen, og vi håper på å
kunne ha en ordentlig og moderne utstyrspark til utøverne,
sier Holtedahl.

En av bedriftene som har bidratt
til aksjonen så langt, er
Sofiemyr Frisør, som har bidratt
med 10.000 kroner.

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

- Dette er et flott bidrag, og vi
håper enda flere kaster seg på,
sier Holtedahl.
Dersom du har lyst til å gi, kan
du ta kontakt via e-post:
turn.oppegaardil@gmail.com.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Fordi...

Enkel parkering

Siden 1985
- med glede

Din nærmeste fagbutikk

NR. 4- 2016
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Drømmedag for Oppegård G06 på Ullevaal stadion
Vant tur til Vålerenga-kamp og
fikk et eksklusivt møte med
landslagsarenaen, Kjetil Rekdal
og Tippeliga-profilene de sent vil
glemme.
Tekst: Sjur Molven og Pål Hansen.
Foto: Kjetil Istad.

- Nå har vi sett både sykebil,
brannbil og politibil. Hva skjer i
Oslo a???
Det er høy stemning i Vålerengabussen på E6 inn mot Oslo. 30
Oppegård-spillere født i 2006 er
på vei til Ullevål stadion og en
uforglemmelig fotballopplevelse.
I mars la Solveig Trøstheim,
mamma til Une August, inn
søknaden til Drømmetanken og
Norsk Tipping om å vinne en unik
fotballopplevelse. Håpet var ikke
stort, men søknaden betonte det
gode samholdet, miljøet og aktive
foreldre i gruppa som har holdt
sammen siden Putteskolen våren
2012. Og i mai kom beskjeden om
at Oppegårds G06-lag var plukket
ut i konkurranse med over 100
andre søkere.
- Jeg husker selv at jeg fikk være
med på et liknende opplegg da
jeg var liten gutt, det er noe man
husker for livet, sier Daniel Fredheim Holm, Vålerenga-legende
og tidligere landslagsspiller som
har blitt med bussen til Oppegård
for å hente de forventningsfulle
10-åringene.
Vel framme på Ullevaal stadion
blir barna i flunkende nye VIFdrakter med eget navn på, geleidet inn i Vålerenga-garderoben,
halvannen time før kampstart. Alt
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TV-STUDIO BESØK: Halvor (til venstre) og de andre Oppegård-spillerne var
imponerte over Ullevall Media Center sitt TV-studio.

DRØMMEDAG: Oppegård Gutter 06 ankommer Ullevaal stadion i Vålerengas spillerbuss sammen med tidligere Vålerenga og landslagsspiller Daniel Fredheim Holm.

er klart for et meget viktig oppgjør
mellom Vålerenga og Aalesund,
det står om 3 poeng i kampen
for fortsatt Tippeliga-spill, men
både spillere og støtteapparat
tar seg tid til å hilse på gutta fra
Oppegård midt i de siste forberedelsene.
For Marius blir det en ekstra minnerik kveld. Blant de 30 guttene
fra Oppegård er han enslig svale
som ihuga Aalesund-patriot. Og
før kampen får Marius overrakt
draktnummer 15 av Aalesunds
klubbdirektør Henrik Hoff i
bortegarederoben med klar
beskjed om å komme tilbake for
å feire med spillerne dersom det
blir seier til de oransjekledde. Forvetningene stiger, og Marius skal
ikke forlate Ullevaal skuffa...

Så går turen til UMC-studio der
Oppegård-spillerne får en omvisning inn i det aller helligste og et
møte med Discoverys sportssjef
Jan Erik Aalbu. Det gjøres klart til
golfsending, og i redaksjonslokalet
sitter Pål Gordon Nilsen, tidligere
NRK-programleder, og forbereder
det redaksjonelle innholdet.

ga-treneren, men det er kanskje
spørsmål litt utenom det vanlige
Rekdal får slengt mot seg på en
Tippeliga-arena.

Ferden fortsetter til VIP-avdelingen på tribunen, Oppegård G06
har fått et eget avlukke til disposisjon hele kvelden og en liten
time før kampstart kommer Kjetil
Rekdal på besøk.

Så er det kamp og etter bare ett
minutt blir det stille på Ullevaal
stadion. Aalesund tar ledelsen, og
det blir en tung kveld for hjemmelaget. Kampen ender med 1-0
tap, men G06 fra Oppegård får
skryt av Pål Breen, tidligere VIFdirektør og nå kommersiell leder i
FotballMedia, som har vært guide
under hele turen for de ivrige
10-åringene.

-Er det sant at du er Leeds-fan?
-Hva slags bil kjører du?
-Er du rik?
-Spiller du Pokémon GO?
Spørsmålene hagler mot Våleren-

- Det har ikke vært så mye liv på
VIP-tribunen siden cupfinalen i
2008! (da Vålerenga slo Stabæk
4-1), sier Breen.
Etter kampslutt får gjengen fra

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Oppegård møte utvalgte Vålerenga-spillere i players lounge. Drakter, fotballer og ark skal signeres,
og Vålerenga-spillerne stiller opp
og smiler tappert til tross for at
de nettopp har tapt en av årets
viktigste hjemmekamper.
- Det var gøy å møte spillerne,
spesielt Moa og Markus Nakkim,
men noen av de var jo litt skuffa.
Aalesund er jo ikke verdens beste
klubb, så jeg hadde også vært
skuffa..., sier Mikkel.
Marius har som avtalt fått lov til å
ta turen innom bortegarderoben
etter kampslutt og forteller om
behersket stemning til tross for
seier og 3 poeng til Aalesund.
- Det var helt rolig der inne, det er
jo ikke første gangen de vinner!
På vei hjemover i spillerbussen er
stemningen fortsatt høy, til tross
for en lang og innholdsrik dag. Og

for enkelte 10-åringer er det tid
for å oppsummere.
- Dagen har vært morsom, men
jeg er skuffet over Vålerenga, sier
Halvor.
- Det har vært en helt super dag,
kommer det fra sidemann Jonathan.
Hva kommer du til å huske best?
- Å få en egen drakt med navnet
mitt på og autografen til spillerne.
Turen til Ullevaal stadion er over
for denne gang, men barna forlater stadion med sterke minner.
Og i løpet av noen få uker vil to
Vålerenga-spillere og en trener
besøke en Oppegård G06-trening
for å runde av det hele. Det er
nok liten tvil om hva som vil være
tema for de heldige vinnerne fra
Oppegård G06 både på skolen og
på trening den nærmeste tiden.
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Oppegård Fotball G04 på
vei til ungdomsfotballen

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

UNGDOMSFOTBALL NESTE: G04 er klare for å ta steget opp fra barnafotballen.

Oppegård IL Fotball G04
avslutter snart sin tid i barnefotballen. Den første inngangsporten til ungdomsfotballen ble
Riis City Bilpleie Cup på Hamar.
Kaserneliv, 9er-fotball og cup
med sluttspill ga mersmak!
Tekst/foto: Jørn Wibe
Denne cupen arrangeres av
Storhamar Fotball på Presterud
fotballanlegg, og for årgangene
gutter og jenter født 2004 spilles
det 9’er-fotball med sluttspill.
Generelt et veldig fint opplegg
rundt hele turneringen, der man
arrangerte både A-, B- og Csluttspill for de største klassene.
Oppegård G04 stilte til denne
cupen med 23 spillere fordelt på
to jevnt sammensatte lag i klasse
G12, en klasse der det totalt
deltok 20 lag fra hele Østlandet.
Alle spillerne bodde, spiste og
sov sammen i en barnehage rett
ved anlegget, så det ble mange
timer sammen både på og
utenfor banen.
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Begge lagene gjorde det bra i
sine tre innledende kamper og
kvalifiserte seg til A-sluttspillet.
Oppegård 1 slo i kvartfinalen
Grue 2-0, mens Oppegård 2
måtte se seg knepent slått 0-1 av
Gjøvik/Lyn som til slutt vant hele
turneringen. Oppegård 1 spilte
deretter semifinale mot HamKam, en tøff og spennende kamp
som nok en gang endte med et
knepent 0-1. Laget reiste seg
igjen i bronsefinalen, der Bagn
ble slått 2-1 og den glade og

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

slitne gjengen kunne ta med seg
pokalen for 3.plassen hjem til
Oppegård. Oppegård 2 avsluttet
også sterkt og endte til slutt som
nummer 5 i turneringen etter å
ha slått hjemmelaget Storhamar
1-0 i sin siste plasseringskamp.
Deltagelsen var lærerik for
spillerne og selvfølgelig veldig
gøy at to jevnt sammensatte lag
gjorde det såpass bra rent sportslig. Men pokalen til tross - det
sosiale utbyttet av en slik tur er
nok det aller viktigste!
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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
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Skagen Jentecup
Jenter 99/00/01

28.-30. oktober

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

Høsten 2016

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

Kontakt oss
for mer informasjon

Frederikshavn
11. – 16. juli

0116 www.dmtalvdal.no

SKAW CUP
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På tide med en Juniorøkonom-avtale?
En Juniorøkonom er et barn mellom 8 og 13 år som har egen brukskonto og et Juniorkort. Målet er at barnet tidlig skal etablere gode
vaner, og få et forhold til forbruk og sparing.
Kontakt oss på post@asbank.no, så ordner vi det praktiske og gjør
litt stas på junioren din.

Større enn en bank.
Ved din side.

www.asbank.no

En alliansebank i eika.

