OI-AVISEN
Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

NR. 1 - 2015

LES HVORDAN SKIGRUPPA
OPPSUMMERER SKISESONGEN

Side 10-15

BADMINTONFEST FOR OI I OSLO
				

Side 32

«DE SOM BYGDE OI»
				

Side 18-21
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Åpningstider:
Mandag - Torsdag 06.15 til 22.00
Fredag 06.15 til 20.00
Lørdag 09.00 til 18.00
Søndag 12.00 til 20.00

399,- for personer under 20 og over 60 år.

Kom på besøk i Trollåsveien 4
eller ring 66 80 20 00 for time.
www.patreninga.no
post@patreninga.no

Redaktørens spalte
Vi er godt i gang med et nytt idrettsår. Selv om vinteren ikke har vært
den beste, så har blant annet skigruppa fått gjennomført det meste
slik de ønsket. Mer om skisesongen, som ennå ikke er helt avsluttet,
kan du lese mer om i denne utgaven.
Vi fortsetter også med en ny artikkel i serien “De som bygde OI”.
I denne utgaven får dere møte både Knut Thorsteinsen og Bjarne
Bruun, som begge er æresmedlemmer i Oppegård idrettslag.
De to har begge lagt ned en enorm jobb for klubben, på mange
forskjellige nivåer. En liten del av det de to herrene har gjort kan du
lese om på side 18-21.
For øvrig vil du finne mange saker fra de øvrige idretten vi tilbyr i
Oppegård idrettslag. Blant annet kan du lese om fotballgruppas
treningssamarbeid med Kolbotn IL, og om hva friidrettsgruppen har
gjort denne vinteren.
Kjært barn har mange navn!
I forrige utgave klarte redaktøren det mesterstykket å omtale
Jan-Tore Tjernæs som “Bjørn Tore”. Det beklager vi! Vi er takknemlig
for at Tjernæs tar det hele med et stort smil og at han er glad for å
ha fått seg et dekknavn når han er ute blant folk i nærområdet.

Espen

ESPEN HAUGEN, REDAKTØR
Oppegård Idrettslags
medlemsblad OI-Avisen
Kommer ut fire ganger pr. år og
utdeles gratis til alle husstander
i Oppegård kommune.
Opplag: 6000
Redaktør: Espen Haugen
Mobil: 970 01 956
Adresse: Neuberggata 10 B, 0367
Oslo
E-post: oi-avisen@oppegardil.no

ANNONSER I OI-AVISEN
FRISTER 2015

Vil du annonsere i OI-avisen?
OI-avisen blir delt ut gratis til samtlige
husstander i Oppegård kommune.
Ta kontakt med henriette@oppegardil.no
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Annonser
01. februar
01. mai
01. august
20. oktober
Bilder & artikler
15. februar
15. mai
15. august
01. november
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Lederen har ordet
Jeg blir litt i tvil her jeg sitter om
jeg skal skrive at vinteren snart
kommer eller om jeg skal
konstatere at den alt ser ut til å
være forbi. Man skal være mer enn
gjennomsnittlig ivrig skiløper for å
ha fått seg mer enn et par turer
innover i Sørmarka og kanskje
noen flere i lysløypa denne
sesongen. Vi er kjempeheldige
som har anlegget vårt i idrettsparken der Skiforeningen og vår
egen skigruppe legger ned en
kjempeinnsats for å sikre gode
skimuligheter til tross for motvilje
fra værgudene. Dette anlegget er
til stor glede for skiglade utøvere i
alle aldre både fra vår egen kommune og hele østlandsområdet. OI
redegjorde i lokalavisen tidligere
i vinter for planer og visjoner for
utviklingen av anlegget. Dessverre
kom ikke samarbeidet vi har med
Skiforeningen og andre samarbeidspartnere godt nok frem i
denne artikkelen og jeg vil derfor
benytte denne anledningen til å
understreke at det er mange som
har vel så stor ære som Oppegård
idrettslag for at dette anlegget står
tilgjengelig for store og små når
skiløping føles som en umulighet
om man titter ut av eget stuevindu.
Oppegård skiarena er at samarbeidsprosjekt der Skiforeningen
trekker det tyngste lasset og det
er også de, som de fleste vet, som
preparerer løypene i vår del av
marka. I tillegg er samarbeidet
med både Oppegård og Ski kommuner og Oppegård golfklubb av
uvurderlig betydning for anlegget.
Oppegård idrettslag har nylig
lagt frem en visjon og plan for
videre utvikling av idrettsparken
og områdene rundt. Noe er veldig konkret og kan tenkes å bli
realisert allerede i løpet av 2015.
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Det gjelder i første rekke oppgraderinger av det eksisterende
kunstsneanlegget som gjør produksjonen enklere, raskere og mer
miljøvennlig. Ved at det graves ned
kabler og vannledninger, kan sneen
produseres mer eller mindre rett i
traseen, slik at man slipper å kjøre
den ut med tunge maskiner som
både forurenser og belaster underlaget (som tross alt er en golfbane
og som utålmodige golfere naturlig
nok vil ha tilgjengelig for sin sport
så snart sneen er borte). Mer
merkbart for brukerne vil det være
at man også legger frem infrastruktur til den sørlige sløyfen, slik at
total lengde på traseen vil kunne
bli ca 3 km. I tillegg til en lenger
trase, får vi også en etterlengtet
høydeforskjell slik at traseen blir
litt mer spennende og utfordrende
treningsmessig.

Den mer visjonære delen av
planen inneholder elementer som
ny skistadion og skiskytteranlegg
(der skytingen foregår med ufarlige laservåpen som heller ikke
støyer) og rulleskitrase ved Østli
skole. Selvsagt er andre idretter
også med. Vi snakker om minihall
for racketidretter, mobilt dekke
for (utendørs) innebandy som kan
islegges om vinteren, baner for
beach håndball/volleyball,
kombinert hoppbakke og naturbarnehave, for å nevne noe. Det
er viktig å understreke at dette er
langsiktige planer som det skal jobbes videre med, men vi har alt presentert dem for kommunestyrets
«Utvalg for miljø og plan» (UMP)
der det ble vist stor interesse for
initiativet. Vi skal huske på at også
dagens klubbhus og anlegget vi har
med kunstgressbane og idrettshall i
idrettsparken vår, kun var en visjon
i idrettslagets ledelse og styre for

Knut Oppegaard, styreleder i
Oppegård IL.
rundt 30 år siden.
Mye positivt skjer alt nå i idrettslaget og vi føler at vi er til stor
nytte for våre ca 2500 medlemmer.
Vår 10. gruppe, innebandy, er godt
i gang og vi gleder oss over at vi
snart skal sette spaden i jorden for
vår 3. kunstgressbane på Flåtestad
skole. Skigruppa har (mye takket
være gode hjelpere som alt er
omtalt) gjennomført sine treninger
og konkurranser som planlagt og vi
ser stor interesse både for disse og
for Skiforeningens mange kurs. Det
lover godt for rekrutteringen og
gjør det enda morsommere å være
norsk i disse ski-VM tider. Veldig
gledelig er det også å kunne melde
at 3 av våre utøvere fra Tilrettelagt
gruppen er tatt ut til å representere Norge i Special Olympics som
arrangeres i Los Angeles til sommeren. Ta turen innom hjemmesidene våre på www.oppegardil.no,
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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.

så får du bedre innblikk i hva som
skjer i idrettslaget. Er ikke du og
familien alt medlem, er du hjertelig
velkommen både som aktiv og som
støttemedlem. Du kan også følge
oss på Facebook der vi alt har over
500 følgere.

landets beste utøvere til start, så
her kommer det til å gå unna. Det
blir også klasser for mosjonister,
så her blir det mulig å delta også
for de som vil ha et mer moderat
tempo og synes dette kan være en
spennende utfordring.

Til slutt vil jeg minne om noen viktige datoer denne våren. Oppegård
idrettslag arrangerer årsmøte
tirsdag 24. mars kl 1900 i Helgestua på klubbhuset. Det hadde vært
hyggelig med noen «nye» ansikter
på årets møte. Alle medlemmer
har møte- og stemmerett! OI arrangerer for 3. år på rad NM i Duathlon søndag 31. mai. Duathlon er
en morsom konkurranseform der
utøverne først sykler, så løper og så
sykler igjen. Siden dette er et NM
(der det til og med skal deles ut
kongepokal i dameklassen), stiller

Et definitivt folkelig alternativ er Oppegårdmila,
som arrangeres lørdag 6.
juni. Her blir det klasser
for alle, helt fra de minste som løper 500 m,
via 2 km til 5 km og 10
km for de som liker litt
lenger distanser. Du kan
melde deg på i 5 og 10
km klassene både med og
uten tidtaking. I fjor deltok
det både hele familier,
fotball- og håndballag og

NR. 1- 2015

et helt 40-årslag, så her er det stor
takhøye og masse uhøytidelighet
og godt humør. Jeg håper du er
tom for unnskyldninger og håper vi
sees på startstreken! Påmeldingen
er åpen på http://www.oppegardmila.no/
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Hovedstyret
Leder: Knut Oppegaard
900 20 370, knuto@online.no

Skihistorie på klubbhuset

Nestleder: Gard Olsen
932 18 887
gard.olsen@netcom-gsm.no
Styremedlemmer:
Liv Hokholt
476 29 288, liv.hokholt@nordea.no
Bente Wardenær
926 66 401, bwa@byggfakta.no
Jens Haviken
930 90 070, jens.haviken@dustin.no
Gary Lauritzen
414 54 532, lauritzengary@gmail.com
Varamedlem:
Tom Erik Andersen
906 61 559, tomerik@thinking.no
Allsport: Stål R. Jensen
932 89 170, sta-rjen@online.no
Badminton: Markus Haukebøe
982 90 031
Markus.Haukeboe@oxx.no
Bordtennis: Tor Olav Schultz
982 65 986, torsin@no.ibm.com
Fotball: Jan Inge Takman
951 15 399, takman@online.no
Friidrett: Aina Engen
980 08 410, aina.engen70@gmail.com
Håndball: Terje Meyer
922 67 388
terje.meyer@pb.com

SKIHISTORIE: OI-veteran Jan-Tore Tjernæs sammen med Thor Gotaas (t.v.).

Morten Øfsti i Herretrimmen hadde tatt initiativ til å ta
kontakt med ski-historiker Thor Gotaas siden de var “gamle”
kjente og tidligere hadde jobbet i samme bedrift.
Som avtalt møtte Thor Gotaas opp på klubbhuset onsdag 21. januar
med mange historiske bilder og hodet fullt av skihistorie. Samtlige
tilstedeværende ble mektig imponert over hans kunnskap om
gammel skiløperhistorie, men når man har dette som heltidsjobb
og har skrevet en mengde bøker om dette emnet så må det jo bare
bli slik. Og var det fortsatt noe du lurte på så ble det åpnet for en
spørsmålsrunde hvor du fikk svar på det du ikke visste fra før.
Alle ski-interesserte fikk en drøy time på klubbhuset, vi var vel ca. 25,
men vi savnet deltakere fra skigruppa som i liten grad var
tilstedeværende.
AV: Johan Nysveen, CM i Oldermannslauget.

Innebandy: Karsten A. Nygård
456 16 232, karsten.nygard@gmail.com
Oldermannslauget: Kjell Pedersen
907 47 077
kjell.pedersen@alfalaval.com
Ski: Finn Thomas Rød
482 43 269, finntrod@gmail.com
Trim: Dag Jørgensen
911 04 440
dag.jorgensen@dataequipment.no
Turn: Marianne S Marveng
93404051
marianne.marveng@gmail.com
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PÅ KLUBBHUSET: Bjørn Klemmetsrud sammen med Thor Gotaas (t.v).
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Familieskidag

Søndag 8 februar arrangerte
Skiforeningen og Oppegård IL
en familieskidag på golfbanen.
Skiforeningen arrangerte
forskjellige skileker og et
rebusløp, mens OI stod for
skirenn og kiosksalget. Været
var strålende og mer enn 250
små og store fant veien til
området denne søndagen.

Mange koste seg med aking og
aktivitetene.
Her er noen stemningsbilder:

8
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på golfbanen
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- Fantastisk innsats ga godt sk
Skigruppa har igjen lagt en
aktiv skisesong bak seg. Etter
en mild og snøfattig vinter i fjor
håpet vi på noe mer normale
forhold i år. Men igjen fikk vi en
treg start. Fantastisk innsats fra
skiforeningen som overvåket
snøkanonene fra time til time og
utnyttet alle mulige minusgrader
var Greverud nok en gang stedet
på Østlandet med skiføre før jul.
Dette ga stor trafikk og et yrende
liv på golfbanen med “besøk” fra
nær og fjærn som lengtet etter
skiføre. Det ble i år produsert
en rekordtykk såle, og skigruppa
hjalp også i år til med nattevakter for å kunne kjøre døgnkontinuerlig drift.
God sesong
Sesongen er alt i alt vært bra,
selv om vi også i år har måtte ty
til klister allerede i januar. Vi har
fått gjennomført alle treninger
på egen snø på Greverud, har
skiføre fram til påske, og slapp i
år reising til høyden.
Selv med grønne plener har alle
karusellrenn blitt gjennomført
etter planen. Det har det dessverre vært vanskelig å få folk til
å forstå. litt sviktende deltakelse,
men håper de som fant veien
kan hjelpe til med å overbevise
om at vi uansett klarer å gi gode
forhold og flotte skiopplevelser.
I tillegg til karusellrennene har
skigruppa i år også arrangert KM
i sprint. Søndag 25, januar stilte
600 løpere fra hele Akershus til
start. I tillegg til prolog for alle
løpere stilte Marit Helgheim fra
friidretten opp med startpistol og skøyt avgårde over 100

10

KLUBBSAMLING: Skigruppa hadde sin årlige samling på Nordseter tidligere i vinter.

heat, og alt fulgte tidsplanen på
sekundet fra kl 0900 til 1900! Se
mange bilder på neste side!
Klubbmesterskap
Mens karusellrennene har vært
gjennomført som tradisjonelle

renn med enkelstart, så er det
mer fart og action som preger
Klubbmesterskapet. Fellesstart
og ski/stilbytte underveis i en
forholdsvis kort løype gjorde det
hele til en morsom og seervennlig seanse. Det var imponerende

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

iføre for OIs langrennsløpere

å se hvor flinke alle var til å bytte
ski - det er ikke lett å bevare
roen når pulsen banker, mange
tilskuere som heier og man har
lyst å komme raskt igang med
runde to. Men det gikk supert
for alle mann alle!
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Det som er spesielt hyggelig er
den store andelen jenter i enkelte klasser. Spesielt i klassene
2003/2004 er andelen jenter høy
- dette er noe klubben ønsker ta
vare på!

Ungdomsbirken
For mange Oppegård-løpere er
Ungdomsbirken det store målet.
I 2014 var det hele 47 Oppegårdløpere som stilte til start på
Sjusjøen.
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Kretsmesterskap i langren
Søndag 25, januar stilte 600
løpere fra hele Akershus til start.
I tillegg til prolog for alle løpere
stilte Marit Helgheim fra friidretten opp med startpistol og
skøyt avgårde over 100 heat, og
alt fulgte tidsplanen på sekundet
fra kl 0900 til 1900!

Her kan dere se flere bilder som
ble tatt i løpet av arrangementet.
Alle foto: Johnny Syversen,
www.josy.no
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nnssprint - Østre Greverud

IRD NG
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Urbania
lyshus

Ta med
kupongen og få

499,Frostsikre kan stå
inne og
ute

-20%

på alle varer til ordinær pris
ved fremvisning av kupong
Kupongen er gyldig t.o.m. 14. mars 2015

Få
spa-følelsen
på badet

Morter 2 pk.

169,-

159,-

229,Biffkniver 4 stk.

179,-

449,3 i 1:
-Sil
-Stående lokk
-Dampventil

Gravity grytesett

2 liter, 3 liter og 4
liter i rustfritt stål og
silikon lokk

Nå

1999,-

Ord. 2999,-

Vinterbro Senter 2. etg., Sjøskogenveien 7
1407 Vinterbro - Tlf: 40 69 33 33

NR. 1- 2015

Følg oss på facebook,
facebook.com/bedrehjem
Med forbehold om utsolgt.
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Gifstad vant Sørkedalsrennet
Thomas Gifstad (startnr 157)
fra Oppegård IL vant det 20 km
lange Sørkedalsrennet på lørdag
og forsvarte dermed seieren fra
i fjor.
I år kom han rett fra
Skandinavisk cup i Falun på
fredag (15 km fri) der han ble nr
81 av 196 påmeldte. Ca 2.45 bak
verdensmester Matti Heikinen
og 2.37 bak Anders Glørsen som
vant det til da siste verdenscuprennet på 15 kilometer i
friteknikk.
Kvelden før Sørkedalsrennet ble
tilbragt i bilen på vei hjem fra
Falun. Overraskelsen var derfor
stor når han stod opp kl 7 lørdag
morgen for å dra til Sørkedalen
og så at snøen lavet ned. Planen
var å stake rennet på skøyteski i
frosne betongspor i kunstsnøen
i Sørkedalen. Da han ankom
Sørkedalen måtte han sjekke
tre alternativer som smører
Arve Minde hadde smurt for
han tidlig på morgenen. Zeroski,
vanlig klassisk ski med voks og
blanke skøyteski. Alle 3 alternativene fungerte greit, men siden
det var meldt stigende temp og
rundt 0 grader i løpet av rennet
valgte han blanke skøyteski og
staking. Det var lurt, og Thomas

VANT: Thomas Gifstad vant seniorklassen i Sørkedalsrennet.

staket rett i tet.
Løypa var runder av 7x3km. Med
130 deltagere ble det ikke mye
spor igjen, så staking i snøværet
fungerte greit. Manager Johnny
Tørklep bivånet det hele fra
sidelinjen og var strålende
fornøyd. Selv er Johnny nettopp
hofteoperert og blir ikke å se i
løypa igjen før på slutten av sesongen. Også nr. to i rennet, Didrik Smith fra Fossum, staket. Han
kom i mål litt over ett minutt bak
Thomas. Didrik ble for øvrig nr.

49 i Vasaloppet i 2014, og han
ble nr 3 i Holmenkollmarsjen i
2014.
Det kan nevnes at Thomas
Gifstad egentlig er skiskytter,
men var så uheldig å få geværet
beslaglagt av politiet på
flyplassen i Venezia da
Norwegian sjekket inn geværet
feil. Thomas hadde vært på et
treningsopphold i Alpene da
dette skjedde i sommer. Nå er
det reist straffesak mot Thomas.

Gifstad tapte sekundstrid mot tidligere landslagsløper
Lørdag 21.02 gikk langløpet Søre Ål-runden av stabelen. Rennet ble vunnet av tidligere landslagsløper
Geir Ludvig Aasen Ouren, men det var bare med to sekunders margin til Oppegård IL-løper Thomas
Gifstad.
Aasen Ouren brukte 1 time, 44 minutter og 27 sekunder på den 40 km lange runden i skogene rett
sør for Lillehammer. Fire løpere var innenfor syv sekunder.
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3xOppegård til topps i Drøbak
Emma (J12), Fredrik Tveter
(M18) og Thomas Gifstad (sen.)
vant alle sine klasser i KM fristil,
Drøbaksrennet, lørdag 24.januar.
Dermed fikk Oppegård IL fire
nye kretsmestere i fristil.
Thomas Gifstad hadde 17
sekunder ned til Jonas Torgersen
fra Asker skiklubb, som kapret
andreplassen.
Fredrik Tveter hadde på sin side
god kontroll i klasse Menn 18,
og vant med et snaut minutt i sin
klasse.
Over den to kilometer lange
løypen for klasse Jenter 12 var
Emma raskest, og kapret den
øverste plassen på resultatlisten,
13 sekunder foran nummer to.

VANT: Fredrik Tveter (18).

VANT: Emma (12).

I tillegg til de tre
førsteplassene hadde løpere fra
Oppegård mange andre gode

resultater. Dette lover godt for
fremtidige renn.

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).

NR. 1- 2015

15

Håndballskole i vinterferien
Tradisjon tro arrangerte håndballgruppen håndballskole i Østre
Greverud idrettshall i vinterferien. Dette var 5 gang, og
skolen blir bare mer og mer
populær. På under 3 timer var
den fulltegnet, og først i Norge av
alle gjensidige-skolene. Vi hadde
også ny rekord i antall deltagere
med 60 stk. Det har vært veldig
stor pågang, og vi er veldig glade
for at flere har fått tilbud om en
aktiv ferie!
Barna ble delt i grupper og tildelt
en trener som fulgte de alle
dagene. Trenerne, som besto av
ungdommer fra egen stall, gjorde
som vanlig en kjempeinnsats.
Barna blir så glad i treneren sin
at de så vidt for lov til å spise
lunsjen sin i fred. Det er utrolig
moro å se trenerne utvikle seg
fra år til år, og at noen blomstrer
fullt når de står der med ansvaret
alene. Hovedtrener Camilla
Markholm samler trenerne før
skolen og går gjennom planen,
men det er ungdommene som
selv lager økter, og justerer
underveis slik at det passer nivå.
Vi er så heldige at noen av disse
allerede er trenere i klubben, og
vi satser på at flere vil bidra mye
på lagsnivå i fremtiden.
Aldersspennet på barna gikk fra 6
til 12 år, så det sier seg selv at øvelsene måtte justeres etter nivå.
De eldste hadde økter med variasjoner av kast, skudd, mottak,
finter, forsvar og målvaktstrening. De minste hadde de samme
øktene, men mer lekrelatert. Alle
hadde styrke- og utholdenhetstrening, som de fleste var enige
om var veldig slitsomt, men moro
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GRUPPEBILDE: Alle som deltok fikk en utstyrspakke som besto av ryggsekk,
ball, drakt og drikkeflaske. Dette er meget populært blant barna, og blir tatt
på så fort som mulig. Her er alle samlet for gruppebilde den første dagen.

når de så fremgang fra første til
siste dag.
Til høstferien blir det ny skole, og
da satser vi på enda fler rekorder.
Hvis du har en hjemme som har
lyst til å prøve håndball da, så ta
kontakt for påmeldingsinfo. Eller
de kan komme innom en trening
i vår, gratis trening frem til
sommeren! Særlig de yngste
guttelagene ønsker seg flere
spillere!

STYRKE: Det var styrketrening
på trimrommet.

BALLEK: I løpet av dagen var målet å ha så mange ballberøringer som
mulig. Her skulle de sprette ballen samtidig som de satt seg ned og reiste
seg opp.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Oppegård J00 fortsatt ubeseiret
3. runde i Grensemesterskapet
fant sted i Borås i Sverige. Der
møtte Oppegårdjentene tabelltoer
Hellton. Oppegård gikk ut i stort
tempo for ikke å havne bakpå til
pause. Det lyktes de godt med og
ledet klart hele veien. Det endte
med seier 17-12.
Borås var neste motstander. De
ligger nederst på tabellen, så det
var bare et spørsmål om hvor stor
seieren ble. J00 tok en av sine
største seire i GM, hele 33-12!
Da er Oppegård J00 fortsatt
ubeseiret etter seks kamper! Nå
er det bare en samling til i Norge,
før det hele avsluttes i Gøteborg i
april.
Håndballgruppa i Oppegård har
mange og aktive lag. Det største er
J00 med 26 spillere og fem trenere. De fleste har spilt sammen
siden håndballskolen i 2. kl, dvs
åtte år! Veldig få har slutta, mens
nye har kommet til. Senest i år har
vi tre nye, en helt fra Skiptvedt!
Fra før har vi fått spillere fra Askim
og Kolbotn.
J00 har et nivå 1 lag og et nivå 2
lag. Noen spillere veksler mellom
lagene. Nivå 2 laget har blitt bedre
år for år og ligger ca midt på tabellen. Kanskje blir det tre lag neste
sesong.
Jentene er en veldig sammensveiset gjeng. De er sammen både
på skolen og fritida. Det sosiale,
dyktige trenere, dedikerte foreldre
og resultater er viktige faktorer for
at de fortsatt holder på. I denne aldersgruppen faller mange fra hvis
ikke støtteapparatet er godt nok.
I romjula var J00 i Gøteborg på
Nordencup. Det er semifinalistene
i Petter Wessel cup som represenNR. 1- 2015

terer Norge. Der møtes de beste
fra hele Norden. Oppegårdjentene vant alle de fire innledende
kampene med målforskjellen +42!
Det ble tap 16-17 i semifinalen,
men de vant bronsefinalen 21-17!
Da hadde de spilt sju kamper av
40 min på fire dager. Ingen andre
norske J00-lag kom til sluttspillet.
Bronse i nordisk er kanskje det
beste Oppegårdjentene har prestert så langt i karrieren.
I januar var de tilbake i Sverige for
å spille tredje runde i Grensemesterskapet. Der møtte de tabelltoer
Hellton. Med et stort tempo klarte
de å ligge foran hele veien og vant
greit 17-12. Hjemmelaget Borås
ligger nederst på tabellen. De gul/
svarte tok sin største seier i GM så
langt, 33-12! Oppegård er ubeseiret og topper tabellen med seks
seire.
Petter Wessel cup, som er uoffisielt NM, var et av de store

målene i år. Med sudden death i
semifinalen i fjor, hadde de håp
om finale i år.
De vant innledende kamper greit
og ble dermed puljevinner.
Sandefjord var første hinder i 1/16
finalen. Det holdt med et nødskrik,
9-8. Haslum feide de av banen
med hurtig og variert angrep, 155! Stavangerlaget Sola møtte et
Oppegårdforsvar i kvarten som er
noe av det beste de har prestert.
11-1 etter et kvarter lar seg høre.
De kruset inn til 13-4. Charlottenlund fra Trondheim ble litt for
sterke i semifinalen, de vant 11-9.
Da kom de ikke lenger i år heller,
men sikret seg nok en gang plass i
julens Norden cup.
I IØR-cupen, som er de beste fra
Østfold, Oslo og Akershus, har jentene kommet helt til semifinalen. I
fjor vant de finalen over Kjelsås.
Skrevet av: Bodil Nysveen
17

N
«D Y A
E RT
SO I
M KKE
BY LS
GD ER
E IE
OI
»

Smuglet mat

LANG FARTSTID: Knut Thorsteinsen (t.v.) og Bjarne Bruun var begge ledere i Oppegård idrettslag. Nå møter vi dem
i artikkelserien «De som bygde OI».

I slutten av februar var det ingen
vinteridyll på Østre Greverud.
Med varmegrader i luften hadde
gresset på golfbanen kommet
tydelig frem etter vinterdvalen.
Langrenn sto likevel i fokus da
jeg møtte to av Oppegård idrettlags (OI) største ildsjeler gjennom klubbens over 100 år lange
historie.
Skrevet av: Espen Haugen
Praten om norsk smørebom
for de norske langrennsjentene
under VM i Falun gikk løst, da jeg
møtte æresmedlemmene Bjarne
Bruun og Knut Thorsteinsen.
Vi satt oss ned i sofaen ytterst i
Helgestua på klubbhuset, med
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utsikt over kunstgressbanen. Det
var også på fotballbanen de to
æresmedlemmene hadde sitt
første møte med idrettslaget.
Bjarne og Knut har imidlertid
fulgt hverandre siden 1937, da
de møttes på skolen. De spilte
mye løkkefotball under andre
verdenskrig, gjerne med en fotball laget av tøystykker. Nazistene tillot ikke organisert idrett,
dermed var det aldri aktuelt
med OI under krigen. Knut var
på sin side med en del kamerater som hadde en liten tømmerhytte i skogen, der de ofte
var fra lørdag til søndag. Da var
guttene med på å skaffe mat til
hjemmefronten, ved å gjemme

det på et bestemt sted i skogen.
Etter krigens slutt tok både
Bjarne og Knut aktiv del i idrettslagets aktiviteter. Det skulle
vise seg å bli starten på et langt
liv i klubben. Førstnevnte gikk
langrenn om vinteren, og spilte
fotball om sommeren. Han fikk
også byttet til seg et par hoppski, til gjengjeld måtte han gi fra
seg sin frimerkesamling. Knut
sverget på sin side til fotballen. Som guttespiller spilte han
sammen med Bjarne, og de
spilte seg begge inn på kretslag.
Samtidig ble de kretsmestere for
Oppegård, både som gutte- og
juniorspillere. Blant annet etter at de slo rivalene fra Ski på

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

til hjemmefronten
Oppegårdbanen.

Men hvordan kom de seg
egentlig inn i styre og stell i
idrettslaget?
- Det var ikke så lett å finne
tillitsvalgte som ville stille opp,
på samme måte man ofte sliter
med i dag, sier Bruun. Han begynte som leder i fotballgruppa i
1966, der han satt helt frem til
1974.
- Bjarne var veldig sosial, og sånn
sett passet han godt med det
ansvaret. Han ville få på plass et
sted der barn og unge kunne utvikle seg, forteller Thorsteinsen.
Thorsteinsen begynte sin
”karriere” i Oppegård idrettslag
i 1950, da han var med å starte
opp OI-avisen, som du nå sitter
og leser, sammen med Kai Fjeld
og Arne Hylen . De ga ut en utgave i måneden, med et opplag
på 100 eksemplarer.
- Vi kunne ikke trykke flere,
for da gikk sverten bort. OIavisen ble solgt på de månedlige
medlemsmøtene til klubben, og
da luktet det fremdeles sprit av
medlemsbladet etter trykkeprosessen, flirer Thorsteinsen.
Han gikk inn som leder for
idrettslaget i 1953, i tillegg til at
han fortsette å lage OI-avisen.
Det var krevende, for på den
tiden var det hovedstyret som
arrangerte det meste av det som
foregikk i klubben.
- På den tiden var det ikke det
samme initiativet i de forskjellige
NR. 1- 2015

gruppene, og hovedstyret hadde
ansvaret for flere av de største
arrangementene. Hovedstyret
var blant annet med på å arrangere OI-dager, OI-revy, medlemsmøter, hopprenn og skirenn,
forteller Knut Thorsteinsen.
Etter hvert som idrettslaget
vokste ble det utfordrende å
holde alle valgene til hovedstyret og gruppene på årsmøtet
til hovedlaget, slik det ble gjort
på den tiden. 17. November
1964 la Knut frem forslag til
egne årsmøter for gruppene der
de skulle ha sine egne valg. På
hovedstyret noen dager senere
ble forslaget vedtatt, og det er
det samme systemet som vi har i
klubben fremdeles.
Etter syv år som leder i fot
ballgruppa tok Bjarne Bruun
over som leder for Oppegård
idrettslag i 1974. Han satt i den

ÆRESMEDLEM: Bjarne Bruun.
«De som bygde OI» er en ny
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

Æresmedlemmer:
Knut Thorsteinsen:
- Var med å starte opp OI-avisen (1953)
- Leder i OI (1953-1955, 1958, 1963-1964)
- Nestleder i OI (1956-1957)
- Sekretær i OI (1962, 1964-1966, 1969-1971)
- Utnevnt til æresmedlem i OI (1987)
Bjarne Bruun:
- Leder av fotballgruppen (1966-1974)
- Leder i OI (1974-1979, 2001-2003)
- Nestleder i OI (1981-1982)
- Leder i jubileumskomiteen til OI (75 års jubileum)
- Utnevnt til æresmedlem i OI (1987)
* OI-avisen har kun listet opp enkelte av tingene som
Knut Thorsteinsen og Bjarne Bruun har gjort for OI.

19

N
«D Y A
E RT
SO I
M KKE
BY LS
GD ER
E IE
OI
»
posisjonen frem til 1979, i tillegg
til at han ledet klubben et par
år i starten av 2000-tallet. Man
skulle tro at en mann med så
mange år i lederstolen skulle ha
en spektakulær historie å fortelle, spesielt da jeg spurte om
hva som er hans beste minne
gjennom sin tid i idrettslaget.
- Det må være fra min tid i
fotballgruppa, da vi solgte
julenek, svarte Bruun raskt.
- Rett før jul kjøpte vi inn
julenek, pakket dem inn og gikk
rundt og solgte dem. Det var til
inntekt for fotballgruppa, i og

ÆRESMEDLEM: Knut Thorsteinsen.

med at økonomien ikke var den
beste. Vi hadde noen gode
dørselgere som gjorde at vi fikk
inn litt penger, samtidig fikk vi
noen billige produkter hos den
gamle Odlo-fabrikken, forteller
han.
Knut trakk frem hans rolle som
kommentator under OI-revyen
og seieren i kretsmesterskapet
mot Ski som de to tingene han
husker best. I tillegg til en historie om Arvid Haugbro, som var
kasserer i idrettslaget på starten
av 1950-tallet.
- Det var ikke så lett å kreve inn
penger fra de som ikke hadde
betalt kontingenten. Det å sende
mail hadde ingen god effekt.
Dermed tok Arvid kreative metoder til verks ved at han gikk
på morgentoget. Der gikk han
fra vogn til vogn med blokken
sin og huket tak i de som skyldte
penger, forteller Thorsteinsen.

ÆRESMEDLEM: Bjarne Bruun. (foto:
privat)
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OI-veteranene om utviklingen til
idrettslaget?
- Det er veldig bra at vi har fått
et fungerende gruppesystem,
der hver gruppe ordner med
kontingent, trenere og inntekter
selv, forteller Thorsteinsen.
- Før var det veldig godt miljø.
Nå har hver gruppe nok med
sitt. Før kjente alle hverandre,
men nå er det mer lukket i hver
gruppe, sier Bruun, og presiserer
at det selvfølgelig er betydelig
flere medlemmer i idrettslaget i
dag.
Sett bort fra det er de to godt
fornøyd med dagens drift av
idrettslaget, og de er spent på
videre utvikling.

Tips til person vi burde prate med
til denne artikkelserien?
Send til: oi-avisen@oppegardil.no

Men hva tenker egentlig de to

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Bjarne Bruun og Knut Thorstensen hedret “Rodebærerne” for den fantastiske innsatsen de gjorde, og
fortsatt gjør, med å få OI-avisen ut til kommunens innbyggere. Avisutklippet over hadde Bruun tatt vare
på etter at det var på trykk i Østlandets Blad i 2001.

NR. 1- 2015
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Vi støtter Oppegård Idrettslag

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

Fordi...

Nytt treningstilbud for

vi kan reparere,

tilrettelagt-gruppen

gravere,
forsølve,
taksere,
tre om perlekjedet ditt,
eller...

Torsdag 8. januar startet vi med svømmetrening
på Dagbo i Ski. Det er et tilbud som ble veldig
godt mottatt, fra både gamle og nye
medlemmer. Vi i TA ønsker at dette skal være
et helårs aktivitet, og trenger også en leder for
denne gruppen. Vi hadde også denne uken NRK
på slep, og de lagde en veldig fin reportasje på
de ulike aktivitetene som vi i Oppegård IL har og
tilby de utviklingshemmede i hele Follo.
Sendingen gikk på sportsrevyen på NRK.
Det er ca.12-15 i vannet hver torsda, og blant
dem er flere nye. Skrevet av: Stål Rune Jensen.
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1
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Enkel parkering

Siden 1985
- med glede

Din nærmeste fagbutikk

Aktivitet

JANUAR
1. nyttårsdag

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI
01.mai

Påske
Årsmøte Turn
Karusellrenn

K

Årsmøte Innebandy
HS/AU møte

HS møte

O
Oppstart putteskole
Familieskidag
HS møte - utvidet med alle gruppestyrer

Loppetass Håndball
Karusellrenn

Årsmøte Allidrett/Badminton
Årsmøte Friidrett/ Trim
Årsmøte Bordtennis/ Håndball
AU møte

H
O

AU Møte
OI Avisen
Tine stafett
Kr.himmelfart

Karusellrenn
KM Sprint

Håndballskole
Håndballskole
Håndballskole

Årsmøte Ski
Årsmøte Fotball / KM Langrenn
HS møte

17.mai
3V3 cup
3V3 cup

Pinse
Årsmøte Hovedlaget
Regionsturnering bordtennis/ KM Friidrett
Regionsturnering bordtennis

Karusellrenn
NM Duathlon
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Id
Id
Id
Id

AI

JUNI
01.mai
Kretsstevne Friidrett

JULI
Klubbhuset
sommerstengt

AUGUST
OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

OI Rittet Sykkel
OppegårdMila

ole

HåndballCup
HåndballCup
HS/AU møte
OI Avisen

Fotballskole
Fotballskole
Fotballskole
Fotballskole
Fotballskole

Bilia Cup
Bilia Cup

HS/AU møte

Julemiddag

Finn Haveid Cup

HS/AU møte
17.mai

Bilia Cup
Bilia Cup
Unified fotballcup
OI Avisen

HS/AU møte

KM Friidrett
Idrettskole
Idrettskole
Idrettskole
Idrettskole
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OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics
OL SpecialOlympics

HS/AU møte

Nasjonalt stevne friidrett

1 juledag
2. juledag
Håndballskole
Håndballskole
Håndballskole

OI Avisen
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Thorfinnur tildelt fortjenestemerket
I desember ble Thorfinnur
Gudmundsson tildelt
fortjenestemerket i Oppegård
idrettslag for sitt langvarige og
brennende engasjement for
bordtennisgruppen i klubben.
Her er begrunnelsen til
Ordenskollegiet til Oppegård
idrettslag:
Thorfinnur er opprinnelig fra
Island og flyttet til Oppegård i
1994. Som ung var han aktiv
bordtennisspiller på Island, men
ga seg da han kom i voksen
alder. Hans løpebane i OI startet
som fotballtrener - først for sin
datters lag og deretter for sin
yngste sønn.
Bordtennisgruppa i OI startet
han på eget initiativ høsten
2007. Med egne private midler
fikk han kjøpt inn 6 bordtennisbord med tilbehør,samt racketer
og baller. Han startet organisert
trening på Flåtestad skole med
3-4 spillere i Februar 2008, der
han selv var trener.
Siden den gang har bordtennisgruppa vokst til ca. 100
medlemmer og Oppegård er nå
definert som en av åtte
Kategori 1-klubber i landet av
Norges Bordtennisforbund.
Kategori 1 er den høyeste (og
viktigste) kategori en
bordtennisklubb kan ha, så bare
det i seg selv er en bedrift det
står respekt av!
Klubben har i dag ansatt
profesjonell trener og det er
treninger 5 dager i uken fordelt
på tre skoler (Flåtestad, Østli og
Vassbonn) i Oppegård.
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I hele perioden siden starten har
Thorfinnur ledet klubben - og
selv om han gikk av som leder
for et år siden er han fortsatt
medlem i styret i gruppa og
sportslig leder. Han er fortsatt
altmuligmannen som gjør mye
av den daglige jobben - og
strekker seg hele tiden lenger og
lenger for Oppegård Bordtennis.
Selv om hans barn sluttet i
Oppegård Bordtennis for mange
år siden !
Det største løftet han fikk i gang
var da hans søkte og OI fikk
tildelt Norgesmesterskapet for
Yngre i 2013. NM for Yngre er
det største bordtennisarrangementet i landet og går
over tre dager. Sofiemyrhallen
ble fyllt med bordtennisbor, i
tillegg til at Østre Greverud ble
benyttet den ene dagen. Det var
også stor åpningssermoni med
Ordføreren i spissen. Det ble
et fantastisk arrangement som
Oppegård fikk mange lovord
for i etterkant, og det var derfor
naturlig når Bodø arrangerte
det samme i 2014 at de allierte
seg med Oppegård - og med

HEDRET: Thorfinnur Gudmundsson.

Thorfinnur.
I tillegg har han også etablert
et par turneringer, som er blitt
faste hvert år. Dette er Oppegård
Open og Follomesterskapet,
som begge alltid arrangeres av
Oppegård IL. Oppegård IL står
også som arrangør av
Regionscupen for Region Øst av
Norges Bordtennisforbund i 2014
(og i 2013).
Vi gratulerer Thorfinnur med
hedersmerket, og håper
klubben får nyte godt av hans
engasjement også i årene som
kommer.

HEDRET: Thorfinnur Gudmundsson (med diplom) mottok fortjenestemerket. Her er han sammen med Ordenskollegiet i Oppegård idrettslag.
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Vintermoro hos friidrettsgruppa
Distriktskamp i friidrett
16. og 17.januar dro Akershus
friidrettskrets til Karlstad i Sverige for å delta i kretskamp i friidrett. Laget fra Akershus består
av utøvere fra 12 år og opp til
17 år, og de konkurrerer i sammensatte klasser – 13, 15 og 17
år. Fra Oppegård IL var 4 utøvere
tatt ut; Mia Witberg (lengde –
J13), Vibeke Engen (kule – J13),
Marthe Dragsund Nilsen (200m
– J13) og Yme Seglsten Thompson (800m – J13).
Det var felles avreise med buss
nedover til Karlstad fredag
ettermiddag, overnatting på
hotell og konkurranser lørdag.
Etter konkurransene var ferdig
på lørdag kveld dro de hjem til
Norge.
Akershus endte som nr. 2 i kretskampen, slått av hjemmelaget
Värmland. Våre utøvere gjorde
jobben sin bra. Mia ble nr 8 i
lengde med resultatet 4,07m,
som var et bra resultat når man
ikke har konkurrert på ei stund.
Vibeke ble nr 2 kule (2kg) med
resultatet 11,55m. Det var ny
pers. Marthe vant 1.heat på
200m med tiden 29,85. Det
var også ny pers og holdt til en
6.plass totalt. Yme ble dessverre
syk og fikk ikke deltatt.
Thon Hotels TYRVINGLEKENE i
Bærums Idrettspark 13.-15-februar.
Her stilte friidretsgruppa med en
sprek liten gjeng.
Fabian konkurerte på fredagen i
60m, fikk tid 9.50 og i kule med
resultatet 6,48m.
Daniel var med i sitt første ste-
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vne og deltok i alle øvelser som
gutter 13 hadde på lørdag.
Han løp 60m og kom med til finalen, hvor det ble en fin 5.plass
med tiden 9,48
På 600m ble det 6.plass med
tiden 2,08,61. I kule også en
6.plass med resultat 6,28.
I høyde ble det riktig klaff, her
ble det GULL og delt førsteplass
med 1,25m
Marthe konkurerte både lørdag
og søndag. Deltok i 60m og kom
til finalen med tid 8,97.
På 200m ble den 8.plass med tid

Sesongavslutning for Friidretsgruppa 4.11.2014 på Hellerasten skole.
Her var yrende liv av små og
store som fikk sine medaljer for
deltagelse i klubbmesterskap
tidligere i høst. Alle koste seg
med brus og deilige hjemmebakte kaker.
Nå er innesesongen i full
gang. Den 10.mars har vi innendørsstevne i lengde og høyde
u/tilløp på Hellerasten skole.
Utesesongen starter så fort det

SESONGAVSLUTNING: Friidrettsgruppa hadde sin sesongavslutning inne på
Hellerasten skole.

30,00. I lengde ble det perset
med 22cm i første forsøk, hoppet 4,25m. Dette holdt til finale
omgang og kom på en 6.plass.
Selma løp 60m på 9,64, skulle
også deltatt i hekk og lengde,
men fikk skade under oppvarming.

er bart og litt varmere i været
på Sofiemyr stadion, tirsdager
og torsdager etter påske. Er du
interessert i mer informasjon
om friidrettsgruppa, så gå inn på
hjemmesiden vår under www.
oppegardil.no.
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Med fokus på keeper

FOKUS PÅ KEEPERTRENING: Målvakter fra Oppegård IL og Kolbotn IL har egen keepertrening en gang i uken.

Keepere er gjerne en gruppe
spillere som får mindre
oppmerksomhet og fokus enn
utespillere. Dette ville en av
klubbens trenere, Stuart Taylor,
ta tak i. Resultatet er en egen
ukentlig trening for keepere
i alderen 11-14 år fra både
Oppegård og Kolbotn.
I Oppegård har vi normalt sett
ikke det samme utvalget av
mange spillere som større
klubber i vår krets. Dette medfører et mindre utvalg av
talenter og større avhengighet
av holde på spillerne våre. I den
forbindelse er keeperen desto
enda viktigere for oss enn mange
andre klubber. I fjor sommer
gjennomførte vi et
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prøveprosjekt med frivillig
oppmøte 1 dag i uken.
Resultatene visste at keeper
interessen er tilstede, men
forståelse for verdien av
strukturert keepertrening
mangler. Slik at keeper arbeidet
vårt var tilfeldig og lag avhengig.

Keeperne har visst en glimrende
innsats, og vilje, dette uansett
vær og hardhet i bakken!
I tillegg har jeg vært heldig og
fått med meg tre ivrige
hjelpetrenere som vil fortsette
arbeidet i egne årsklasser
gjennom sesongen.

Siden begynnelsen av januar har
vi derfor påbegynt en keeper
utviklingsprogram for gutter og
jenter i årsgruppene 00-04. I
dette programmet på 11 økter
frem til påske, vil det fokuseres
på mange ulike aspekter av
keeperens rolle. 14 keepere
er påmeldt og med unntak av
sykdom møter de ivrig og klar til
innsats hver onsdag kl17.

Planen er å utvikle og avholde
programmet på høsten og
vinteren samt utføre noen
keeper helger gjennom
sesongen, dette slik at vi også
kan utvide tilbudet til
nybegynnere. Vi håper Oppegård
blir kjent for sine gode keepere!
Skrevet av: Stuart Taylor

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Old Boys M48 - Fotballgruppas
edleste årgang
Fotballgruppas edleste årgang,
Old Boys M48, har avholdt sitt
kombinerte julebord,
prisutdeling og generalforsamling for fotballsesongen
2014! Stedet for kvelden var
omdiskutert Terassen på
Kolbotn Torg ...
Skrevet av: Runar Pedersen
OPPEGÅRD OLD BOYS 48 sin
årlige generalforsamling og
prisutdeling.
Innbydelsen var som følger:
Hei karer!
Da har vi endelig funnet en dato
og sted for årets julebord, prisutdeling og generalforsamling.
Fredag 21. november kl 1900 på
Terassen Kolbotn. Her får vi eget
avlukke og er uforstyrret fra alle
påtrengende fans. Jeg vet at det
IKKE er her på Oppegård, men
gymsaler og klubblokaler gidder
vi ikke å feire oss selv i.

av året til nybyggerstrøket helt nord i
kommunen! (jeg har
IKKE glemt
treningsleiren på
Hvaler, men det er
nettopp; treningsleir.)
Dette er arrangementet hvor vi skal
feire oss selv, våre
bragder og våre
profiler og goalgettere! Hvilke signaler sender
vi til den oppvoksende slekt?
Hvordan skal vi kunne ha noen
troverdighet i lokaliseringsdebatter i kommunen? Med
hvilken pondus kan vi svare når
flyttetrangen sprer seg nedover i
våre kjære breddeklubb?

Årets priser:
- Årets spiller: Erik G.
Andreassen (Greger)
- Hedersprisen: Erik G.
Andreassen (Greger)
- Årets Goalgetter: Trond
Arnesen

Vi skal dele ut følgende priser:
- Årets spiller
- Hedersprisen
- Årets goalgetter
Svar på innbydelsen fra en av
våre spillere:
Kjære alle medspillere!
Og Runar, jeg veit at du skreiv at
vi bare skulle svare til deg, MEN:
Det som her skjer er av en så
alvorlig karakter og så
graverende at noen må ta bladet
fra munnen. Oppegård Idrettslag
OI 48, fotballgruppas edleste
herrer, flytter sin største og mest
høytidelige markering i løpet
NR. 1- 2015

Er det slik at vi snart spiller
hjemmekampene våre på banen
til våre erkerivaler i den kalde
nordlige delen av Oppegård
kommune? Dette nystiftede
“sentrum”, med dets kalde
betong-arkitektur, kjøpesenter
og betalings-P-plasser. Et inferno
i graving, veiarbeid, støy og
blokker!

PS! Oppegård OldBoys har meldt
på to lag i sesongen 2015. M48+
og M55+. Laget M48+ laget
trenger spillere. Har du lyst til
være med klubbens edleste
herrer så ta kontakt med Runar
Pedersen.
Mail: runardo@me.com
Mobil: 90115770

27

J02-spillere på kretslaget
Gjennom fotballkretsens spillerutviklingsprosjekt (SUP) har to av våre
spillere fra årgang J02, Marte og
Andrea, gått videre til spill for Oslo
kretslag. Helgen 7-8.februar var
det samling og kamp for spillerne i
Valhall Arena. Vi gratulerer jentene
og ønsker de lykke til videre på
kretslaget!
Skrevet av: Rune Enger
Andrea Mjøsund og Marte Enger fra
J02 var tatt ut i en 18-mannstropp
til Oslo kretslag for kretssamling
helgen 7+8.februar i Vallhall Arena.
Lørdag var det vanlig trening og
søndag ble det spilt 11’er kamp
i det som var Oslos aller første
kretslagskamp i årsklassen J02 mot Akershus Fotballkrets.Både
Andrea og Marte startet kampen
som innbyttere og fikk se Oslo gå til

- Klubbservice
- Drakter
- Treningstøy
- Supportertøy

PÅ KRETSLAGET: Andrea Mjøsund og Marte Enger.
pause med en fortjent 2-0 ledelse,
etter mål av Iselin Paulsen (Kolbotn)
og Emma Østvold (Kolbotn). Både
Andrea og Marte ble byttet inn i
pausen, hvor Andrea spilte sentralt
på midtbanen og Marte spilte spiss.
Oslo var det desidert beste laget
kampen igjennom. Midt i 2.omgang
var Marte frempå og skåret ett fint

mål fra kloss hold, og førte med det
Oslo opp i en 3-0 ledelse.
Resultatet 3-0 holdt seg kampen ut,
og Oslo tok en fortjent seier i lagets
første kamp i denne årsklassen.
Neste kretssamling for J02 er 28/2
- 1/3.

- Skoavdeling med pronasjonstesting
- Agility
- Skadeforebyggende utstyr
- Medisinsk utstyr++

Follo Sport leverer også alt innen gave- og profilartikler til bedriftsmarkedet, trykking, brodering, produksjon skilt, vimpler, flagg m.m.
Jubileum, utdrikningslag, russ osv. Her trykkes små og store kvanta p
SUPERTILBUD

Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

kl.1300 - 1800
kl.1300 - 2000
kl.1300 - 1800
kl.1000 - 1600

Kontortid normalt fra kl.1000, er lyset på er du
velkommen inn til en handel eller bare en
kopp kaffe:-)

Kongeveien 49 v/Plantasjen Sofiemyr
Telefon: 48 12 40 10
E-post: erik@follosport.no
www.follosport.no
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Mizuno Wave Rider 17 & 18
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Nå: 1100,Kun uke 11/12

mot fremvisning av OI-avisen
(begrenset antall, ca.25 par)

Avtaleklubber:
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Follomesterskapet Open i ny form
Da årets Follomesterskapet
Open gikk av stabelen 9. februar på Flåtestad skole testet
bordtennisgruppa i Oppegård
IL for første gang ut en turneringsmodell basert på ranking,
og ikke først og fremst på alder
og kjønn. De påmeldte, som var
fra 8 til 15 år, ble først og fremst
delt inn etter hvor de lå på
Norgesrankingen. Imidlertid ble
nybegynnere opp til og med 13
år plassert i en egen klasse. Til
sammen ble det delt inn i 4 ulike
klasser etter ranking og deretter erfaring og (til en viss grad)
alder.
I tillegg ble turneringen lagt opp
uten utslagsrunder, noe som
førte til at alle spillere spilte
minst 4 kamper. Det ble svært
mange jevne kamper, hvorav
mange gikk til fem sett, noe som
gjorde sitt for at kampavviklingen tok sin tid i flere av klassene!

Morten Bergane fra Siggerud
(som enda ikke var ferdigspilt da
bildet under ble tatt - dersom
man skal bruke bildet fra nettsidene).
I rankingklasse C var det Jonas
Jensen fra Jevnaker som trakk
det lengste strået. Han vant
foran Sara Fløtten og Julia Fos-

foran Arthur Goyer (Nesodden), Lukas Borgen Haraldsen
(Oppegård) og Aslak Bjørnerstedt (Oslo BTK). Her må også
nevnes at turneringens yngste
spiller, Eskil Franck (8) storspilte.
Han vant sin sluttpulje og kom
på 9. plass!
Drøyt 40 spillere deltok i denne

Dette var 7. gang at bordtennisgruppa i Oppegård IL arrangerte
åpent Follomesterskap.
I rankingklasse A gikk Eirik Fagerbakke (Oppegård) til topps foran
Aslak Vengbo (Oppegård), Audun Gjetrang Aulie (Larkollen) og
Thomas Moen (Jevnaker). Beste
jente var Rikke Balgaard Skåttet
fra Nesodden med en 6. plass.

såen Green (begge fra Nesodden), og deretter Erland Samset
(oppegård) på fjerde.

I rankingklasse B ble det
storeslem av Nesodden-jentene,
som tok alle de tre første plassene - Tone Solerød Todok vant
foran Tilde Sæther og Emilie
Mari Lie Pickl. På fjerde fulgte

Sist, men ikke minst var det
spennende å følge alle de gode
og jevne kampene i den største
klassen, nemlig klassen for nybegynnere opp til og med 13 år (f.
2001). Her kom Nikolai Skullerud
Bakken fra Nesodden på første,
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miniturneringen, og bordtennisgruppa fikk mange positive
tilbakemeldinger på valg av
turneringsform, bl.a. at den
egner seg godt for nybegynnere.
Det er greit å ta med seg videre,
siden nybegynnere er et viktig
satsingsområde for bordtennisgruppa.
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Treningssamarbeid mellom

Oppegård IL og Kolbotn IL for G01

GODT SAMARBEID: Oppegård IL og Kolbotn IL samarbeider for å skape et godt treningstilbud for gutter født i 2001.

I løpet av høsten 2014 ble det
tatt initiativ til et treningssamarbeid mellom Kolbotn og
Oppegård i klasse gutter 14 år
(G01). Målet var å holde guttene
i nærmiljøet og tilby de et godt
treningsopplegg lokalt i egen
klubb.
Skrevet av: Runar Pedersen
Tidlig i fjor høst kom trenere fra
Kolbotn og Oppegård

sammen. Vi hadde lyst til å få
til et samarbeidet på tvers av
klubbene til 01 årgangen. Vi
visste blant annet at Follo ville
banke på dørene til mange av
spillerne våre. Å holde guttene
i nærmiljøet og tilby de et godt
treningsopplegg var punkt 1.
Det ble ikke helt som vi hadde
tenkt, men vi har i det minste
fått en mulighet for et
treningssamarbeidet på
onsdager. Vi takker blant

annet klubben v/ sportslig leder
Steffen Burger for denne
muligheten.
Oppegårdgutta syntes det var
moro og utfordrende å trene
sammen med Kolbotn gutta.
Flere av de her kommer til å
velge samme skole og kanskje
klubb, og da er det jo greit at
man allerede har blitt litt kjent
med hverandre.

ÅRSMØTE - FOTBALLGRUPPA
Tirsdag 24.februar kl. 18.30 ble det
avholdt årsmøte for fotballgruppa i
Helgestua på Idrettshuset.

Det var ikke meldt inn saker til
behandling til årets årsmøte, og
agendaen var dermed begrenset
til de ordinære postene for gjennomføring av årsmøtet. Man gjennomgikk styrets årsberetning for
2014, årsregnskapet for 2014, samt
budsjettet for 2015. Ordstyrer Kjell
Pedersen leste opp deler av styrets
årsberetning, mens økonomiansvarlig Morten Hilstad gikk igjennom
årsregnskapet og budsjett. Alle
enstemmig godkjent av årsmøtet.
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Siste punkt på agendaen var valg
til styret. Valgkomiteen bestående
av Hege B. Larsen og Isabel Bergerseter, hadde fått i oppdrag å
rekruttere to nye styremedlemmer
til rollene som markedsansvarlig
og utstyrsansvarlig. Valgkomiteen
utførte sitt oppdrag på en flott
måte, og rekrutterte Vidar Løkka
(marked) og Axel Schiøtz (utstyr)
som styremedlemmer for perioden
2015 – 2016.

Tre av styrets eksisterende medlemmer sto også på valg. Arrangementsansvarlig Petter Franck og
Fair Play-ansvarlig Tom Skjølingstad

ble gjenvalgt for perioden 2015 –
2016, mens sittende styreleder Jan
Takman ble gjenvalgt for perioden
2015.
Den eneste avgangen fra det sittende styret er Magne Enoksen.
Magne har hatt ansvaret for seniorseksjonen, som nå legges ned,
men vil fortsette sitt engasjement
i fotballgruppa som lagleder for
klubbens A-lag. Vi takker Magne
for den innsatsen han har lagt ned i
fotballstyret.
Les mer om årsmøtet på
fotballgruppas hjemmesider.
Skrevet av: Jørn Wibe

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

AKTIVITETSPLAN - FOTBALLGRUPPA

Oppegård IL Fotballs alle aktive spillere og frivillige har i løpet av ett år et stort aktivitetsnivå. I tillegg
til alle treninger og kamper som våre lag deltar på i løpet av sesongen, så er det stor aktivitet også på
mange andre fronter, både i fotballgruppas egen regi og som besøkende hos andre aktører.
I aktivitetsplanen nedenfor finner du en oversikt over fotballgruppas største arrangementer og
aktiviteter den kommende året. En mer omfattende aktivitetsplan finnes på fotballgruppas websider.

Dato
24.februar
3.mars
7.april
8.april
18-19.april
7.mai
23-26.juni
10-14.august
2.september
19.september
5.oktober
10-11.oktober
17-18.oktober
7.oktober
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Aktivitet
Årsmøte i Oppegård IL Fotball
Klubbkolleksjonskveld Fotball Adidas
Klubbdommerkurs
Informasjonsmøte Putteskolen 2014
Oppegård 3v3 Cup 2015
Oppstart Putteskolen 2015
Idrettsskolen 2015
Fotballskolen 2015
Finn Haveid Cup 2015
Serierunde for tilrettelagt fotball
Klubbdommerkurs
Bilia Cup 2015 - 7'er
Bilia Cup 2015 - 5'er og Unified
Bilia Cup Senior 2015

Sted
Østre Greverud Idrettshus
Østre Greverud Idrettshus
Østre Greverud Idrettshus
Østre Greverud Idrettshus
Østre Greverud kunstgress
Østre Greverud kunstgress
Diverse arenaer Oppegård
Østre Greverud kunstgress
Østre Greverud kunstgress
Østre Greverud kunstgress
Østre Greverud Idrettshus
Østre Greverud kunstgress
Østre Greverud kunstgress
Østre Greverud kunstgress

31

Badmintonfest i Oslo
Oppegård Idrettslag var sterkt
representert i Fjærfest i Oslo.
Med 17 spillere var vi en av de
største deltakerklubbene.
Spesielt i aldersklassene U11
og U13 (barn opp til 13 år)
dominerte vi med opptil 60 %
av deltakerne.

For førstegang i vår korte
historie tar vi med oss en seier
hjem til Oppegård. Hanna
Hærum imponerte stort med
godt spill og tok til slutt hjem
seieren i en spennende 3.setts
kamp mot Marlen Nygård fra
Asker. Selma Bøhn tok en
sterk 3. plass i samme klasse
(U13).

SPILLER BADMINTON: Foran (f.v.): Mikkel, Tristan, Josefine, Emilie, Amalie,
Rebecca, Tilda. Bak (f.v.): Ane, Amanda, Henrikke, Live, Caroline, Selma

I U11 klassen hadde vi 60 %
av deltakerne. Her har vi ikke
sluttspill, men alle spillerne
gjorde gode kamper og
markerte seg bra.
Turneringen var et sosial
og fint arrangement både
for foreldre og barn. Det er
morsomt for barna og møte
utøvere fra andre klubber,
og å få målt krefter mot nye
motstandere.
Lyst til å prøve badminton:
Oppegård Idrettslag har en
gryende badmintongruppe
(startet våren 2013) som per
i dag teller mellom 40 og 50
utøvere. Vi favner barn og
unge mellom 6 og 17 år.

MEDALJE: Tine er fornøyd med
uttellingen.

GØY: Eivind spilte sine første
kamper. Dette var moro.

og torsdag klokken 16:30 i
Østre Greverud fleridrettshall
(ved golfbanen i Oppegård).
Dersom man ønsker å delta er
det bare
å møte opp.

Oppegård IL Badmintongruppa
Markus Haukebøe (Leder) m:
98290031 epost: Markus@
oxx.no

Vi trener hver tirsdag 17:30
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Støtt Oppegård IL, bestill dagligvarer på nett..
- vi leverer alt av dagligvarer, middagsmenyer, blomster, catering og kaker.

- 3% av alt du handler gir vi tilbake til idrettslaget...
- varene leveres fraktfritt på døren din fra våre kjølebiler.
- vi tar med sortert glass og plast gratis i retur.
- vi tar også med all pant, og godskriver det på neste bestilling.
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- Man slipper å sitte
hjemme etter skolen
Rundt 40 skoleelever er påmeldt
Oppegård idrettslags - Aktiv etter
skoletid. Dette er et tilbud idrettslaget kjører tre dager i uken,
onsdag-fredag, fra 1. september
til 1. mai. Her får barna tid til å
gjøre lekser, de får mat og de får
drive med fysisk aktivitet.
Tekst og foto: Espen Haugen
- Fra kl. 14.00-15.00 er det satt
av tid til lekselesing og mat.
Deretter er det fysisk aktivitet
fra kl. 15.00-16.30, sier Marit
Hansen i Oppegård idrettslag,
som er ansvarlig for opplegget.
Hun forteller at de har
forskjellige aktivitetsopplegg fra
uke til uke, og er både ute og
inne.
Da OI-avisen var innom i slutten
av februar var det høy aktivitet
inne i flerbrukshallen på Østre
Greverud.

I AKTIVITET: Her er barna i gang med oppvarming med “rumpefotball”.

TO GANGER I UKEN: Amalie (9), Emilie (9), Frida Sofie (9), Tine (9) og Une
August (8) forteller at de er på Aktiv etter skoletid to ganger i uken.

- Det er gøy! Man får være med
venner, og man slipper å måtte
sitte hjemme. Også er det gøy å
trene, forteller Amalie (9), Emilie
(9), Frida Sofie (9), Tine (9) og
Une August (8) fra Østli skole.
De forteller også at det er
morsomt å bli kjent med nye
barn.
- Man blir kjent med mange
andre barn her, også fra andre
skoler.
De vet at det er mange andre
barn som ønsker å være med på
34

HAR DET GØY: De åtte år gamle jentene Nathalie, Frida, Mille og Emile
synes det er kjempegøy med Aktiv etter skoletid. På vei fra skolen slukket
de også en bålbrann på golfbanen, forteller jentene stolt.

Aktiv etter skoletid, men som
ikke er helt sikre på hva det går
ut på. Informasjon om dette

kan man finne på idrettslagets
hjemmeside.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Hvert år gir vi tilbake
til lokalsamfunnet.
Vi ser det som en viktig rolle å støtte aktiviteter til lag og
foreninger i lokalsamfunnet, da spesielt barn og ungdom.
Derfor gir vi hvert år store summer i gaver og sponsing.

www.askimsparebank.no
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Følg oss på facebook
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61 selveierleiligheter
på Odlo fabrikker
FRA 51 M2 TIL 103 M2 • FRA KR 2 190 000,– TIL KR 5 700 000,– • MODERNE STANDARD • SPENNENDE PLANLØSNINGER
GARASJE, HEIS OG FLOTTE UTEPLASSER • OPPSTART VÅREN 2015 • INNFLYTNING 2016
REGISTRER DIN HENVENDELSE PÅ

odlofabrikker.no

Kontakt våre meglere
Hans Martin Tonne 95 96 37 73 / Ingar Pedersen 90 87 90 36

