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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
En ny idrettssommer står for tur i Oppegård Idrettslag - og vi har mye
å se frem til!
Allerede 6. juni er det klart for ny løpefest på Østre Greverud når en
ny utgave av Oppegårdmila står for tur. Som man kan se på side
26-29 er dette et løp for alle, uavhengig av alder og fysiske
forutsetninger. Nytt av året er at du også kan ta idrettsmerket i
forbindelse med arrangementet, i tillegg til at du kan få Oppegårdmilas helt egen spesialdesignet løpetrøye.
Jernia Idrettsskole står også på programmet i juni. Dette er en flott
mulighet for barn født 2002-2008 til å få prøve seg i de ulike
idrettene som Oppegård Idrettslag tilbyr. Mer informasjon om
idrettsskolen finner du på side 11.
Vår samarbeidspartner Jernia står også bak en egen fotballskole i
august, sammen med fotballgruppa. Påmeldingen har nå åpnet og
du finner mer informasjon på side 12-13.
I denne utgaven vil du også møte idrettslagets “gledesspreder”,
Gangar Whist, i artikkelserien “De som bygde OI”. Side 18 og 19 er
sidene du må bla frem til for å finne artikkelen. I tillegg til dette er
det en lang rekke andre flotte saker fra de forskjellige gruppene, som
jeg anbefaler som godt lesestoff.

God sommer!

Espen

ANNONSER I OI-AVISEN

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

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

Spørsmål om annonsering
og distribuering rettes til:
info@oppegardil.no
eller 66 99 13 10
FRISTER 2015
Annonser
01. februar
01. mai
01. august
20. oktober
Bilder & artikler
15. februar
15. mai
15. august
01. november

Oppegård Idrettslag

- Der alle har glede av å være

NR. 2- 2015

3

Lederen har ordet
Hei alle idrettsvenner,

Våren og snart sommeren er
over oss, og vi har travle
dager i idrettslaget.
Byggingen av Flåtestad Fair
Play arena er godt i gang, og
jeg håper dere følger med på
utviklingen via
fotballgruppens Facebooksider og i lokalpressen. Snart
blir det storstilet åpning og
det gleder vi oss til! Men før
vi kommer så langt, skal det
også arrangeres store og
viktige arrangement. Søndag
31. mai er det NM i duatlon
med kongepokal i dameklassen og lørdag 6. juni går
Oppegårdmila av stabelen
for 2. gang (i nyere tid). Du
har vel meldt deg på? Det er
distanser for alle og det er
fullt mulig å ta det som en tur
og heller konkurrere med seg
selv enn naboen.
For våre mange unge utøvere
er det travle og spennende
dager. Sesongen for
hallidrettene (seriespillet) er
over og uteidrettene er i full
gang med sitt. Skjønt, i disse
tider drives alle våre idretter
mer eller mindre hele året.
Sommerferien står for døren
og da er det tid for idrettsskolen og fotballskolen,
populære tiltak for både barn
og foreldre. Les mer om dette
i egne artikler.
Idrett skal være lek og moro,
men er også litt alvor for oss
som står bak og prøver å
trekke i trådene i form av at
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et må tenkes langsiktig
og prioriteres hardt for
å sikre at vi får gode og
fremtidsrettede anlegg
og arenaer for utøverne
våre. Som breddeidrettslag er OI også
opptatt av at
befolkningen generelt
skal kunne ha glede av
anleggene våre, og
selvsagt gjerne også
støtte laget gjennom
medlemskap og
dugnadsinnsats. Vi er
heldige som fortsatt
klarer å mønstre
hundrevis av frivillige når
det gjelder! KIL og OI har
sammen med de andre
idrettslagene i
kommunen mange og
store planer om både
Knut Oppegaard, styreleder i Oppegård IL.
haller, baner, skianlegg
og mye mer. I tillegg
som gir mest mulig spilleflate og aktivitet
trengs det betydelige
per krone. En 3-flate hall er det mange
midler til drift og
drømmer om og kanskje er det mulig å
vedlikehold. Det er grunn
realisere? Følg med, det skal skje mye
til å tro at Sofiemyrspennende utover høsten – det er til og
hallen vil kreve store
med kommunevalg.
overføringer til
renovering og det kan
GOD SOMMER!
virke som om den
vedtatte hallen på
Ingieråsen kan komme i
spill igjen. OI har meldt
seg på i diskusjonen om
hvordan disse midlene
kan komme idretten i
hele kommunen best til
gode. Det er ingen tvil
om at idretten ser seg
bedre tjent med å bruke
disse midlene i
tilknytning til idrettsparkene og på et anlegg

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

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.

Oppegårds J05-jenter
uslåelige i Baldus Cup
Forrige helg deltok Oppegård
ILs håndball-lag i J05-klassen i
sin aller første overnattingscup.
Turen gikk til Baldus Cup på
Lillehammer for 26 spillere og en
stor supportergjeng bestående
av foreldre og søsken.
Jentene var inndelt i tre lag. Det
var spennende å møte motstanderlag fra Østfold, Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland. Vi møtte “gamle kjente”
også – fra Langhus. Men det
spilte ingen rolle hvor motstanderne kom fra, for OppegårdNR. 2- 2015

jentene var uslåelige. Det ble 11
seire og en uavgjort – et resultat
av tøft forsvar, sikkert og raskt
angrepsspill, strålende keepere,
full innsats og godt humør.
Baldus Cup er for J05 avslutnin-

gen på en sesong som har vært
en eneste stor opptur, sportslig
og sosialt. Hovedtrener Kjersti
Berntzen må ta æren for mye
av det. Vi gleder oss allerede til
neste sesong – til seriespill og
nye cup-eventyr for J05-jentene!
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Hovedstyret

Hjertestarter på plass i hallen

Leder: Knut Oppegaard
900 20 370, knuto@online.no
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

VÆRSÅGOD: Kim Bergseth (t.v.) og Per Arne Hjelm i Ifs trygghetsfond gratulerer daglig leder Hege Frøyna i Oppegård IL med flukende ny hjertestarter.

Hallen blir nå utrustet med hjertestarter til 15.000 kroner. Pengene
kommer fra Ifs trygghetsfond.
Tekst og foto: Stig Persson (Østlandets Blad, oblad.no)
- Da hallen var ny for to år siden var hjertestarter noe av det vi hadde på
ønskelisten vår, sier daglig leder Hege Frøyna i Oppegård IL. I vinter søkte
foreningen Ifs trygghetsfond om hjertestarter, og forleden kom det en
hyggelig telefon om at søknaden var innvilget.
Sentralt plassert
Nå skal den henges opp rett ved inngangen, lett tilgjengelig hvis det skulle
trengs enten inne, i skileken eller på fotballbanen.
- Vi har ganske mange tusen mennesker her i løpet av et år, både når det er
store arrangementer og det er mye folk i alle aldre innom her hver dag. Det
er en utrolig trygghet å ha en slik hjertestarter tilgjengelig. Vi prøver å kjøre
mesteparten av inntektene våre tilbake til aktivitet. At vi får hjertestarteren, gjør at vi kan investere 15.000 kroner i aktiviteter for barna i stedet,
sier Hege Frøyna.

Innebandy: Karsten A. Nygård
Lokal bidragsyter
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

Giverne vil gjerne få enda mer oppmerksomhet rundt fondet så de blir kvitt
enda mer penger.
- Det er mange som søker og det deles ut veldig mye penger. Mange får
ønskene sine oppfylt, sier daglig leder Per Arne Hjelm i Akershus
Forsikringssenter på Trollåsen, som er lokal representant for If.

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

- Det er veldig hyggelig å bidra med noe lokalt, sier salgssjef Kim Bergseth,
selv mangeårig medlem i Oppegård IL som både utøver og trener.

Turn: Marianne S Marveng
93404051
marianne.marveng@gmail.com

If har et Trygghetsfond, som hver måned deler ut kr 50.000 til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Støtten gis til
foreninger, organisasjoner, klubber og lignende. If Trygghetsfond er en del
av Ifs skadeforebyggende program.
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Støtt opp om byggingen av

– kjøp din andel i ku

NY KUNSTGRESSBANE: Arbbeidet med å lage kunstgressbane ved Flåtestad skole er i gang.(Illustrasjon)

Mandag 4.mai startet arbeidet
med å gjøre grått til grønt på
Flåtestad opp for fullt. Om alt
går som det skal så ligger det
nok en 7’er kunstgressbane klar
til organisert og uorganisert
aktivitet for våre medlemmer
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og andre i lokalmiljøet her i
Oppegård syd i løpet av sommeren.
Alt forarbeid og prosjektering
har fra fotballgruppas side vært
gjort på dugnad. Vi vet at dugnadsånden i Oppegård IL er stor

og nå trenger prosjektet at flere
av våre medlemmer blir med
på dugnaden. Pr. i dag er det 55
enkeltpersoner som har kjøpt
en eller flere andeler i kunstgressprosjektet. Med ca. 750
aktive fotballspillere i Oppegård

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

v Flåtestad FairPlay Arena

unstgressprosjektet!

IL er det fortsatt mange av oss
som kan bidra.
Mange av oss kjøpte T-skjorter i
2013, noe som sikret finansieringen av Østli FairPlay Arena. Det
er bra, men nå er det finansieringen av Flåtestad FairPlay Arena

NR. 2- 2015

som skal på plass og da trenger
vi så mange bidragsytere som
mulig.
Oppegård IL Fotball takker alle
som så langt har kjøpt andel
og ønsker alle nye andelseiere
velkommen! Gå inn på websiden

for kunstgressprosjektet og kjøp
dine andeler i dag.
Gå til http://oppegaard.superinvite.no/ der du enkelt kan velge
ut din andel på banen.
Tekst: Jørn Wibe
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Høydepunktene har stått i kø for

Skøytegruppa til Tilrettelagt Allsport
Skøytegruppa til Tilrettelagt Allsport
har gjennomført en meget god
skøytesesong 2014/2015. Det har
vært i overkant av 20 utøvere på
hver trening i Ski ishall. I tillegg har
enkelte av utøverne drevet
egentrening på Valle Hovin.
Utøverne tar nå i bruk friidrettstilbudet til OI. Etter en flott sesong
skulle det bare mangle at vi ikke tar
et tilbakeblikk på noen av
høydepunktene fra sesongen som
er tilbakelagt:
• Skøytegruppa har fått flere
utøvere og det er en stabil gjeng
som har møtt på treningene i Ski
Ishall.
• Miljøet er godt, og det har blitt
fokusert på det sosiale i forbindelse
med treningene, samtidig som de
som liker å konkurrere og utvikle
teknikken litt videre har fått muligheten til dette.
• Utøverne har deltatt i konkurranser og mosjonsløp arrangert av klubber i Akershus og Oslo skøytekrets,
og selvfølgelig Trondheim Open
2015, arrangert av Trondheim Kortbaneklubb.
• Oppegård IL har blitt trukket frem
som en foregangsklubb når det
gjelder integrering og tilrettelegging
av aktiviteter for utviklingshemmede, noe som ble behørig dekket
i forbindelse med Trondheim Open
på NRK Trøndelag og vist til av Akershus og Oslo skøytekrets.
• Skøytegruppa og trugegruppa har
mottatt støtte fra Gjensidigestiftelsen. Dette bidrar til at utøverne våre
kan låne utstyr kostnadsfritt, noe
som er viktig i forhold til at det skal
være en lav terskel for å delta på
våre tilbud, og at vi kan øke aktivitetsnivået ytterligere– Tusen takk
for støtten!
Av høydepunktene fra skøyteseson-
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gen 2014/2015 nevnes spesielt:
Kretsmesterskap 2015 - Solid
innsats fra skøytegruppa til
Tilrettelagt Allsport. Årets
kretsmesterskap for Akershus og
Oslo skøytekrets ble arrangert på
Valle Hovin tirsdag 3. mars i regi av
Aktiv skøyteklubb. Skøytegruppa
stilte med tre utøvere.
Forholdene denne kvelden var
gode med lettskyet vær og nesten
vindstille, selv om det i begynnelsen under 500 meteren var litt
rå “arbeidsis” med +2 grader. Dette
taklet imidlertid våre løpere godt
og dette bedret seg etter vanning
til 1000 meteren, noe som ga seg
utslag på tidene.
Gjengen fra skøytegruppa viste som
vanlig stor idrettsglede og var gode
ambassadører for Oppegård IL. De
stod også bak flere gode enkeltprestasjoner og personlige rekorder
på stor bane, da skøytegruppa i
all hovedsak trener kortbaneløp.
Gratulerer kretsmesterne Eirik og
Johanne samt Hermann med en
god tredjeplass.
Trondheim Open 2015, 13. – 15.
mars
Skøytegruppa til Tilrettelagt Allsport
stilte med 8 utøvere i Trondheim
Open:

Fredrik Gundersen, Mina Ingum,
Lise Katrin Jensen, Johanne Berg,
Ida Karine Norstrøm, Christian
Aakervik, Eirik Gåseidnes og Martin
Gjevik.
Som tidligere ble vi vel mottatt av
Trondheim Kortbaneklubb. Fredagen gikk med til trening i Leangen
ishall for å spisse formen og prøve
ut isen sammen med barn, unge
og eliteutøvere fra kortbanemiljøet
i Norge. Forholdene var gode, og
skøytegruppa ble vel forberedt til
konkurransen påfølgende dager.
Lørdag og søndag stilte utøverne
på distanser fra 111 meter til 1000
meter og satte flere nye personlige rekorder. Det var også svært
hyggelig at Skøytepresident Rune
Gerhardsen besøkte arrangementet
og fikk se hvordan arrangementet
ivaretar løpere i alle aldre med
ulike forutsetninger og på ulikt
nivå på en forbilledlig måte. Dette
var også tema for NRK Trøndelags
dekning av arrangementet – ”Aldri
vært på et så åpent idrettsstevne”.
I den sammenheng ble det også
opplyst om at Trondheim Kortbaneklubb skal starte et tilbud for
utviklingshemmede tilsvarende vår
klubb.
Vi ønsker våre venner i Trondheim
Kortbaneklubb lykke til med dette
arbeidet, og ser frem til å møte
dem igjen!

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Jernia Idrettsskole
Oppegård Idrettslag fortsetter
tradisjonen med idrettsskole
første uken i sommerferien.

I år fikk vi derimot en
utfordring med at siste skoledag
er på en tirsdag. I og med at
mange av deltagerne kommer
fra Greverud skole, som er ferdig
kl 12.00 tirsdag 23. juni, har vi
valgt å arrangere skolen i samme
uke, med halv tirsdag, istedefor
å vente til uken etter.

Varm lunsj og frukt er inkludert
i prisen, samt en utstyrspakke
som de får ved oppmøte.
Alle gruppene stiller med

Jernia Idrettsskole
Inne

Tirsdag 23.juni - 26.juni 2015

ban

OPPEGÅRD IL
dy F
riidr
ett der alle har glede av å være
Bord
tenn
is

Fotball - Håndball - Bordtennis - Ski - Friidrett - Badminton - Innebandy

For mer info: www.oppegardil.no
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Fotb

all

Aktivitetene vil finne sted på Østre Greverud kunstgress, Østre Greverud idrettshall,
Greverudhallen, Abox, Sofiemyrhallen og Sofiemyr stadion

Hån

løfter sammen! Prøv 7 forskjellige idretter på 4 dager

dba

Første uken i sommerferien (tirsdag fra kl 13.00)

Gruppene i Oppegård IL

Mer info og påmeldingsmulighet
finnes på oppegardil.no.

ll S
ki

For barn født mellom 2002-2008

kvalifiserte og dedikerte trenere,
som gleder seg til å lære bort
idretten som de brenner for.

ton

I løpet av uken får man prøve
seg på 7 forskjellige idretter.
Man blir plassert i grupper
sammen med venner og har to

idretter om dagen.

Bad
min

Vi åpner kl 13.00 på tirsdagen,
men starter ikke med aktivitetene før ca 14.30, slik at alle skal
rekke å komme på plass.
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Jernia Fotballskole 2015 Oppegård IL Fotball inviterer
alle jenter og gutter i årskullene
2009 - 2003 til Jernia Fotballskole 2015. Fotballskolen vår
passer for alle barn som er glad i
å spille fotball, og vi har fokus på
å finne en god balanse mellom
det sportslige og det sosiale opplegget. Det er store variasjoner
i både alder, behov og fokus,
og vi ønsker å tilrettelegge best
mulig for at alle barn får ett godt
og tilpasset tilbud på fotballskolen vår.
Videre er vår fotballskole i stor
grad drevet av ungdommer fra
våre egen klubb, med støtte fra
ressurspersoner i administrasjonen og styret i Oppegård IL
Fotball. Dette er et konsept vi
har utviklet over tid, og flere av
våre instruktører har nå vært
med i flere år. Prosjektleder for
fotballskolen er Marte Kornstad
(se bilde ovenfor). Marte er 20
år og var prosjektleder også i
2014, samt at hun har vært med
som instruktør siden fotballskolen i 2012.
Praktisk informasjon
•Hvem: Gutter og jenter
2009 - 2003
•Når: 10 - 14.august,
kl. 9.00 - 15.00
•Hvor: Østre Greverud
kunstgress
•Pris: Kr. 1000,- pr. deltaker
•Påmeldingsfrist: 5.august
•Antall plasser: ca. 140
Informasjon om tilbudet til de
eldste årgangene
For å gi et best mulig tilbud til de
eldste årgangene lager vi et eget
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opplegg for denne gruppen. Her
vil det bli fokus på å utvikle fotballferdighetene til den enkelte
sammen med laget. Målet er
at flest mulig skal få mest mulig
berøringer med ball. Utgangspunkt vil da være små grupper
med mye spill. Pasningsspill,
bevegelse, score mål/hindre
mål, men hele tiden vil det
være fokus på å ha det gøy med
fotball. Vi lover et godt tilbud til
deg uansett hvor på banen du
trives best.
Alle deltakere får
•En fotball
•Frukt hver dag
•Diplom
•Fotballskoletrøye

Kort om innhold og opplegg
•Vi legger vekt på at barna i
trygge omgivelser skal få utvikle
sine fotballferdigheter og oppleve gleden ved å spille fotball.
Det vil være fokus på samspill,
lek og teknikk, og aktivitetene
vil være tilpasset ut i fra hver
enkelts nivå og forutsetninger.
•Deltagerne vil bli delt inn i
grupper etter alder og kjønn på
forhånd. Vi setter også gruppene
sammen på en slik måte at alle
har noen de kjenner fra før på
sin gruppe.
•I løpet av uka vil vi gjennomføre
en intern fotballcup hvor det
beste laget skal kåres!
•Alle aktivitetene vil foregå på
Østre Greverud Kunstgress og

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

- påmeldingen har åpnet
Kontaktperson
Marte Kornstad (prosjektleder)
marte.kornstad@hotmail.no
Med sportslig hilsen
Oppegård IL Fotball
Marte Kornstad - Prosjektleder

NYHET

Drygolin Pluss
oljedekkbeis 9 liter

Mesterens husmaling 10 liter

Dekkende maling til alle nye, tidligere malte eller beisede
overflater.
• Svært værbestandig
• Alkydbasert (oljebasert) som er løst opp 100 % i vann
• Brukes på metall, uhøvlet, trykkimpregnerte,
plastbelagte underlag samt mur
• Metall må grunnes med metallgrunning
• Motstandsdyktig mot svertesopp.

grus, og det vil være kiosk hver
dag etter lunsj.
Ytterligere praktisk informasjon
om fotballskolen blir formidlet
på e-post til foresatte i forkant
av arrangementet.
Påmelding
Påemldingen til Jernia Fotballskole 2015 er nå åpnet.
Påmelding og betaling gjøres
via vårt påmeldingsskjema som
du finner på Oppegård IL sine
websider.
Påmeldingsfristen er satt til
onsdag 5.august eller så lenge vi
fortsatt har plass. Det er beregnet plass til ca. 140 barn.
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Meget værbestandig for utvendig
treverk.

899,-

1699,Finnes ikke i alle
Jernia-butikker

For
renere og
sunnere inneklima

SJEKK
PRISEN

Puls 2,7 liter

To strøk på to timer.

199,-

FØLELSEN AV Å LYKKES HJEMME

Drygolin oljemaling/
oljedekkbeis 9 liter

Værbestandig for utvendig treverk.
Pr. stk.

599,-

Det tas forbehold om trykkfeil,
utsolgte og ikke leverte varer.
Kampanjen gjelder fra 1.- 27.
juni 2015
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Påmelding

Den 3-6.augustFor
arrangeres
det DNB-idrettsleker
på
mer informasjon
om arrangementet
Sofiemyr stadion.
er idrettsleker
for alle barn eller
i
sjekkDette
ut Oppegård
il sine hjemmesider
alderen 6-12år,tamed
innslag
som løp, hopp og kast fra
kontakt
på mail:
friidretten. Under uken vil det være erfarne
instruktører fra
friidretten som vil ha fokus på å skape
mathias_vangsnes@hotmail.com
et trygt og godt miljø for barna. Med mye lek og moro
for barna.
Du kan også gå inn på:
For mer informasjon
om arrangementet sjekk ut
http://deltager.no/dnbidrettsleker/oppegard
Oppegård il sine hjemmesider eller ta kontakt på mail:
mathias_vangsnes@hotmail.com
Eller følg QR-koden :
Gå inn på:
http://deltager.no/dnbidrettsleker/oppegard
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Den 3-6.august arrangeres det DNB-idrettsleker
på
Ellerpå
følg QR-koden
:
Den 3.-6. august arrangeres DNB-idrettsleker
Sofiemyr stadion. Dette er idrettsleker for alle barn i
Sofiemyr stadion. Dette er idrettsleker for alle barn i
alderen 6-12år, med innslag som løp, hopp og kast fra
alderen 6-12 år, med innslag som løp, hopp og kast
friidretten. Under uken vil det være erfarne
fra friidretten.
instruktører
fra friidretten som vil ha fokus på å skape
et trygt og godt miljø for barna. Med mye lek og moro
Under
uken vil det være erfarne instruktører fra
for
barna.
friidretten
som vil ha fokus
på å skape et trygt
For
mer informasjon
om arrangementet
sjekkogut
godt
miljø
for
barna.
Med
mye
lek
og
moro
for på mail:
Oppegård il sine hjemmesider eller ta kontakt
barna.
mathias_vangsnes@hotmail.com
Gå inn på:
http://deltager.no/dnbidrettsleker/oppegard
Eller følg QR-koden :
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Klasseseier til Gifstad i Sjusjøen Fri
Første utgave av det nye
fristilsturrennet Sjusjøen Fri ble
arrangert lørdag 28. mars.
Rennet ble toppet av
landslagsløper Simen Andreas
Sveen fra Ring. Nærmest han
fulgte Thomas Gifstad fra
Oppegård IL.
Gifstad tok også klasseseieren i
det 30 kilometer lange rennet.
Oppegård-løperen hadde 30
sekunder opp til Sveen.
På bildet til høyre troner Thomas
Gifstad øverst på pallen i klasse
21-25 år. Andreas Aalberg Huse
(Fossum IF) og Jørgen Madslien
(Kjelsås IL) fulgte på plassene
bak.
Foto: Tron Gifstad.

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. 2- 2015
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Holmenkollstafetten 2015
Lørdag 9. mai var det duket
for en ny utgave av Holmenkollstafetten. I år var det over
50.000 påmeldte deltakere.
Oppegård IL stilte med lag i både
senior- og superveteranklassen.
Seniorlaget ble nummer 17 av
37 lag i klasse 2. Sluttiden ble
59.14, noe som er fire sekunder
bedre enn i fjor, så det er vi veldig fornøyd med.
- Dette er vi veldig fornøyd med.
Vi har fortsatt et utrolig ungt
lag med tolv løpere under 23 år
som blir bedre for hvert år, sier
Oppegård ILs Tron Gifstad.

RASKE: Seniorlaget til Oppegård IL løp fire sekunder raskere enn i fjor. På
laget løp: Emil Wiig, Erlend Hokholt, Andreas Degobbis, Fredrik Tveter,
Christian Bjørtomt, Henrik Gifstad, Thomas Gifstad, Jan Billy Aas, Espen Lie
Arnesen, Marius Haugum, Sebastian Endrestad, Jarl Strand, Oliver Hjerpeseth, Audun Hokholt, Henrik Normannseth

Superveteranlaget ble
nummer seks av seks med
sluttiden 1.05.59, som er ti
sekunder dårligere enn i fjor,
men laget var ett min nærmere
vinneren i år.
Det var veldig tett foran superveteranlaget til Oppegård IL.
Som vanlig fikk vi noen kjedelige
forfall på slutten, men alle på
laget løp veldig bra. Rolf Gran
hadde beste etappetid på 5
etappe, og Jostein Bergane og
Bård Akre ble nr 2 på sin etappe.

SUPERVETERANER: Bård Brune, Rune Andre Wiig, Tron Gifstad,
Dag Sjøberg, Rolf Gran, Morten Gammelsæther, Jostein Bergane,
Thomas Kenworthy, Dag Spilde, Frode Monsen, Morten Øfsti, Trond
Ole Moldvær, Ketil Normannseth, Baard Akre.
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Se flere bilder og reportasje på
www.sportsmanden.no
Alle resultater kan man finne på:
www.holmenkollstafetten.no
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3v3 Cup - 463 kamper på 9 timer

Lørdag 18.april var det for andre
gang klart for 3v3 Cup for barn i
alderen 7-12 år på Østre
Greverud kunstgress i regi av
Oppegård IL Fotball og 3v3 Norge.

Holmenkollstafetten

Her kan du se tidene til
Oppegård ILs seniorlag fra 1946
og frem til i dag. Oversikten er
laget av Tron Gifstad.

1946 - 54.55
1947 - 53.40
1948 - 55.44
1949 - 57.01
1950 - 57.15
1982 - 57.15
1983 - 53.12
1984 - 51.37
1985 - 50.48
1986 - 49.36
1987 - 49.53
1988 - 49.48
1989 - 49.34
1990 - 48.58
1991 - 50.19
1992 - 50.06
1993 - 50.07
1994 - 50.31
1995 - 50.53
1996 - 52.13
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1997 - 52.43
1998 - 53.29
1999 - 54.28
2000 - 53.02
2001 - 54.32
2002 - 55.56
2003 - 55.12
2004 - 53.52
2005 - 55.23
2006 - 57.34
2007 - 58.21
2008 - 57.36
2009 - 58.09
2010 - 55.47
2011 - 1.01.45
2012 - 1.02.52
2013 - 1.00.03
2014 - 59.18
2015 - 59.14

I et strålende vårvær ble det i
løpet av 9 timer gjennomført hele
463 kamper på 10 små baner. I
sentrum for oppmerksomheten
stod 185 lag med over 700 spillere
fra 25 klubber, ledet av 25 unge
klubbdommere fra Oppegård IL
fotball.
3v3 Cup på Oppegård gjennomføres i samarbeid med 3v3 Norge
som har arrangert mange slike
turneringer over hele landet siden
oppstarten i 2011. I år står det 22
turneringer på planen i perioden
april til november, og vår cup på
Østre Greverud
representerer startskuddet for
årets sesong for 3v3 Norge.
Mannen bak dette konseptet, Finn
Ove Søfting, kunne konstatere at
nok en 3v3 cup var vel i havn.
- Vi er kjempefornøyde med
gjennomføringen av dette
arrangementet på Oppegård. En
stor økning i antall påmeldte lag
og generelt god gjennomføring
av arrangementet i dag tyder
på at man har jobbet godt med
planleggingen. Oppegård IL er jo
anerkjent for sin gjennomføring
av Bilia Cup i oktober, og vi i 3v3
Norge opplever at det ligger mye

bra kompetanse i denne klubben i
forhold til gjennomføring av
arrangementer. Østre Greverud
kunstgress er i tillegg et flott
anlegg og Oppegård evner å
utnytte de mulighetene og
ressursene de har til å skape en
fin ramme og god atmosfære
rundt arrangementet.
Kommunikasjon og informasjon
ut mot lagene i forkant er også
god, og når man på toppen av det
hele får strålende vær, bare blide
folk på dugnad og gode burgere
kan man ikke annet enn å være
fornøyd. Så dette ble en veldig
god start på sesongen for oss i 3v3
Norge, sier Søfting.
3v3 er en relativt ny spillform
der man spiller 3 mot 3 på små
baner med små mål uten keeper.
Kampene er korte, kun sju
minutter pr. kamp, og rundt hele
banen setter man opp ett nett
som vant, noe som gjør at
ballen sjelden er ute av spill. Alle
spillere i laget blir i større grad
enn normalt involvert i spillet, og
mange ballberøringer og mye mål
preger kampene. Dette gjør 3v3
til en til en utviklende og morsom
spillform for barn i alle aldre, på
alle nivåer.
Tekst: Jørn Wibe
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Derfor blir
idrettslage

ILDSJEL: Gangar Whist har vært en fremtredende skikkelse i Oppegård Idrettslag i en årrekke.

En sen maikveld møter jeg to
av Oppegård Idrettslags store
ildsjeler - Gangar Whist og Berit
Reitan. Med god servering av
nytraktet kaffe og Twistsjokolade av sistnevnte, var det
duket for flere timer med
mimring fra de gode, gamle
dager i idrettslaget.
Tekst og foto: Espen Haugen.
I denne artikkelen skal vi ta for
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oss historien til Gangar, som
hadde sitt inntog i Oppegård
Idrettslag mot slutten av andre
verdenskrig. Sportslig var det
løping som sto i fokus, men det
er ikke derfor han alltid vil bli
husket i vårt idrettslag.
Løpingen var heller ikke
grunnen til at han ble utnevnt
til æresborger i Oppegård Syd i
1988. For Gangar har ikke bare
vært formann for idrettslaget og

redaktør for OI-avisen. Han har
også vært en sann gledesspreder
i en årrekke.
- Alt har vært en glede å være
med på. Det har vært så mye
moro i forbindelse med
idrettslaget, forteller 89-åringen
når han tenker tilbake på et
innholdsrikt liv i OI.
OIs toastmaster
Blant det som har karakterisert

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

han husket som
ts gledesspreder
Gangar er hans utallige
opptredener som toastmaster i
ulike sosiale sammenhenger for
Oppegård Idrettslag.

- Gangar hadde alltid en
morsom replikk på lur, uansett
hva som foregikk. Han hadde en
gnist i alle sammenhenger. Jeg
har mange av mine morsomste
øyeblikk fra de gangene han var
toastmaster, skyter Berit Reitan
inn.
Hva var vel da mer naturlig å
hente inn Gangar som
toastmaster på idrettslagets 100års jubileum på Kolben i 2007?
- Det var veldig artig. Jeg var
med i festkomiteen. Det var
mange nye mennesker for meg.
Det krevde ikke så mye jobb
den gangen, for jeg hadde fått
beskjed om hvem som skulle
holde taler. I tillegg så hadde jeg
jo en god del erfaringer med den
jobben, smiler Gangar.
- Hva tenker du om utviklingen til
idrettslaget?
- Det er veldig morsomt å se
den utviklingen som har vært.
Jeg skulle imidlertid ønske at
det hadde gått enda bedre med
fotballaget (A-laget, herrer). Jeg
synes de burde være litt høyere
i seriesystemet. I hvert fall over
Kolbotn. Det var spesielt viktig
i mine dager. Oppegård IL mot
NR. 2- 2015

Kolbotn IL var som Norge mot
Sverige.

«Vel lystige sangar av Gangar»
Gangar har satt spor av seg i
flere deler i idrettslaget, blant
annet kan man finne alle visene
hans i boken «Vel lystige sangar
av Gangar».
- Jeg hadde snakket om å lage
en bok ut av alle visene i mange
år, for det var en del som hadde
ønsket seg det. Til slutt var det
Ragnar Dahl som satte oss i gang
med dette og fikk den trykket i
forbindelse med OIs 80-års
jubileum, forteller Gangar.
Visene i boken, som du kan se
Gangar holde i bildet til venstre,
har blitt flittig brukt i ulike
anledninger i ettertid. Og spør
du Gangar selv om hvilken vise
han er mest glad i, får du svar:
Nåskalvihanostalgi (1986).
Og det er noe nostalgisk over
Gangar. Mannen som har skapt
smil og latter gjennom en
årrekke i Oppegård, gjennom
revyer, opptog, fester og
allsangkvelder.

ÆRESBORGER: I 1988 ble
Gangar Whist utnevnt til
æresborger i Oppegård Syd.
«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

Vil du lese mer om Gangar
Whist? I jubileumsboken til
Oppegård Idrettslag kan du lese
flere historier.
UTKLEDNING: Bildet til høyre er fra
en av Gangars mange opptredener
på Oppegård Vel.
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Litt info fra Friidrettsgruppa
Friidrettstreningene ute har
startet opp ute på Sofiemyr Stadion. Vi trener tre dager i uka,
mandager, tirsdager og torsdager. Vi har treningsgrupper fra
6 år og eldre, og målet er introdusere barna til alle friidrettsøvelser og vi skal ha en tilbud til
alle. Er det nye som ønsker å
prøve ut friidrett, er det bare å
ta kontakt med oss.
Tekst: Aina Engen
Som en markering av oppstart av
utesesongen, arrangerte vi Kick
off tirsdag 28. april. Her var det
aktiviteter for barna (og voksne).
Etterpå var det grilling og kaker.
Selv om det var litt kaldt i været,
hadde alle det hyggelig.
Vi har også allerede arrangert
to stevner ute i år; søndag 26.
april hadde vi kaststevne med

øvelsene spyd, kule og liten ball
på Sofiemyr. Søndag 10. mai
var klart for Oppegård Open på
Østre Greverud med øvelsene
slegge, diskos og vektkast. I
tillegg har Friidrettsgruppa arrangert årets TINE stafett på
Sofiemyr Stadion. Der var 53 lag
påmeldt, fordelt på barn i 6. – 9.
trinn i Oppegård skolene.
Terrengløpskarusellen har også
hatt sitt første løp og nærmere
40 barn stilte til start. Vi håper
at enda flere har lyst til å være
med på de neste løpene, det er
klasser for alle. Arrangementet
foregår på Østre Greverud, med
start/mål ved klubbhuset.
Fremover vil det bli komme flere
større stevner som vi håper på
stor deltakelse i, blant annet
Romerikslekene 30. – 31. mai
og Tyrvinglekene 12. – 14. juni.
I tillegg håper vi at mange fra

friidrettsgruppa vil stille opp på
startstreken på Oppegård Mila
6. juni.
Etter sommerferien satser vi
på å arrangere DnB idrettsleker
mandag til torsdag i uke 32. Her
håper vi at mange barn i alderen
6 – 12 år vil være med for å få et
innblikk i hva friidrett er. Lørdag
29. august skal Oppegårdlekene i
friidrett arrangeres. Dette stevnet har vokst i omfang de siste
årene og vi håper på like høy
deltakelse også i år.
Det er plass til enda flere barn
på treningene, så hvis du har lyst
til å prøve friidrett er det bare
å ta kontakt med oss eller stille
opp på en trening.
Følg med på hjemmesiden
vår for informasjon om hva
som skjer i friidrettsgruppa i
Oppegård IL

Tinestafetten 2015

Tirsdag 12.mai arrangerte
friidrettsgruppen Tinestafetten
på Sofiemyr Stadion. Det var
hele 53 påmeldte lag fra skolene
i Oppegård, og på landsbasis
satte Tinestafetten deltakerrekord i år med over 104.000
startende barn.
Tekst: Mathias Vangsnes

Elever fra Sofiemyrtoppen,
Tårnåsen, Kolbotn, Vassbonn,
Ingieråsen, Flåtestad og Hellerasten var med å skape liv og god
stemning på stadion. Friidrettsgruppa er svært fornøyd med
arrangementet og vi håper at
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VANT: På bildet ser vi vinnerlaget i Superfinalen, kl. 8a fra Hellerasten skole.

alle skolene som deltok også var
fornøyde med dagen.
Vi gleder oss til å se alle igjen til
neste års Tinestafett, og håper

at enda flere elever og skoler tar
turen til stadion for å delta på
stafettmoro.
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Bamselekene 2015
Vi var 19 utøvere og mange
voksne som reiste fra Oppegård
en fredags ettermiddag i mars.
Tradisjonen tro er dette et
prioritert stevne for friidrettsgruppa som vi reiser til hvert år.
Stevnet er spesielt fordi det er et
stort, innendørs stevne med litt
spesielle premier; Bamser!
Tekst: Ingrid Høntorp
Det er stor stas for små og store
å vise fram de fine bamsene vi
får når vi har deltatt i øvelser eller har oppnådd noe spesielt.
Da bussen stanset på parkeringsplassen ved Stangehallen, ble vi
innkvartert i klasserom på skolen
som ligger rett ved. Det ble snart
servert varm kveldsmat, før det
ble sengetid. Hver morgen var
det felles frokost før det bar av
sted over til hallen.
Vi hadde utøvere i aksjon begge

dagene som konkurrerte i 60
meter, lengde, høyde, kule, 200
meter og 600 meter.
Flott prestasjoner fra alle våre
utøvere ble levert, hver og en
bidro til at dette ble et flott
stevne for Oppegård IL. Noen
utøvere bør nevnes spesielt;
Marthe Dragsund for 4,26 i
lengde og 29,47 på 200 meter i

J13.
Joakim Flekke (G14) og Fabian
Mesgrahl (G12) for hhv 26,69 og
30,55 på 200m.
Ola Ahmed Eide i G10 med 6,93 i
kule og 9,84 på 60m
Vi hadde en kjempefin tur både
store og små, og gleder oss
allerede til neste år og Bamselekene 2016.

Terrengløpskarusell Østre Greverud
Friidrettsgruppa arrangerte
åpningen av den tradisjonelle
terrengløpskarusellen på Østre
Greverud 5.mai. Til tross for at
værgudene ikke var med oss,
sto 40 utøvere fra 6 til 50 år
klare til start på grusbanen ved
klubbhuset.
Tekst: Karl-Olaf Høntorp
I første løp var det i tillegg til god
deltakelse fra friidrettsgruppa
også god deltakelse fra skigruppa samt andre som ønsket
å teste ut terrengløp. Sammen
med bra deltakelse, god
NR. 2- 2015

stemning i løypa og gode
resultater ser vi frem til de neste
løpene i karusellen, som
avsluttes med klubbmesterskap
i terrengløp utpå høsten.
Nyheter av året er i tillegg til
at startområdet er flyttet til
klubbhuset, også at løypene
er justert i forhold til tidligere
år. Løypene som går i området
klubbhuset, golfbanen,
myldreparken og deler av
lysløypa er i år på henholdsvis
450m, 950m, 1850m og 2600m.
Organisert oppvarming og
aktiviteter i etterkant av selve

løpet for de tidligst startende
er også nyheter som muliggjør
deltakelse for hele familien.

De resterende løpene i
karusellen vil finne sted, 9.juni,
25.august og 8.september. Det
er fortsatt plass til flere
deltakere i alle aldersgrupper.
Det er også mulig å delta på
enkeltløp. Påmelding gjøres ved
å sende en epost til:
terrengkarusell@oppegardil.no
Mer informasjon og resultater
finner du på friidrettsgruppa sine
hjemmesider.
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Nesten i hundre for

Torsdag 7.mai kl. 17:30 var det
nok en gang klart for oppstart av
Putteskolen i regi av Oppegård
IL Fotball! Denne gangen var det
med nesten i hundre barn født
2009 i hovedrollene på Østre
Greverud kunstgress!
Tekst: Jørn Wibe
I forkant av oppstarten var total
95 barn påmeldt, og i skrivende
stund er det 97 barn påmeldt,
fordelt på 65 gutter og 32 jenter.
Det første året med organisert
fotball i Oppegård IL er aktiviteten begrenset til en ukentlig
treningsøkt, samt deltagelse
på klubbens egne cuper, Finn
Haveid Cup og Bilia Cup. Først
det året barna fyller 7 år startes
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det opp med ordinært seriespill
i regi av Oslo Fotballkrets.
Putteskolen er altså begynnelsen
på det som forhåpentligvis blir
et langvarig forhold til fotballen
for mange av våre barn.
Vi er litt usikre på når begrepet
«Putteskolen» ble brukt første
gang, men vi tror at årets
Putteskole er den tiende i rekken. Dette skal først og fremst
være et sosialt tiltak, der leken
med ballen skal stå i fokus.
Basert på erfaringer fra tidligere
års putteskoler, og fotballgruppas generelle retningslinjer for
barnefotball, unngår man grupperinger basert på hvor barna
bor eller hvilken skole de skal
begynne på til høsten. Målset-

tingen er at så mange som mulig
skal kunne bli kjent med hverandre og få flest mulig venner og
lagkamerater, uavhengig av skole
og nabolag. Denne ordningen
har også et viktig langsiktig perspektiv i med tanke på å beholde
flest mulig, lengst mulig i aktivitet.
Totalt har ca. 20 foreldre så langt
engasjert seg i støtteapparatet
for årets Putteskole. For å være
best mulig forberedt deltok
mange av disse på vår Barnefotballkveld som ble avholdt mandag 27.april i samarbeid med
Oslo Fotballkrets. Dette kurset,
sammen med arbeidsverktøyet
treningsøkta.no, legger grunnlaget for å bygge mest mulig
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Putteskolen 2015

trygghet og kompetanse hos foreldretrenerne.
I neste omgang får alle frivillige trenere tilbud
om gratis deltagelse på fotballforbundets kurs
for trenere i barnefotballen.
Vi tar imot nye barn kontinuerlig gjennom hele
året, og dersom du har barn født i 2009 eller
kjenner noen som har det er det fortsatt mulig
å melde seg på Putteskolen utover sesongen.
Putteskolen trener torsdager kl. 17.30 – 18.30
på Østre Greverud kunstgress. Send eventuelt
en epost til putteskolen@fotballgruppa.no
Se flere bilder fra Putteskolens oppstart på fotballgruppas Facebooksider

Vi støtter Oppegård Idrettslag

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

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

Siden 1985
- med glede

Din nærmeste fagbutikk
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Fotballglede
Fotballjentene Golden Girls (J07)
og Oppegårdstjernene (J06 ) har
hver onsdag i hele vinter trent
innendørs i Drømtorp idrettshall.
Tekst: Marianne Solli Løken
Onsdag før påske var siste innendørstrening for denne gang
og lagledelsen for begge lag
organiserte en felles cup, J07
mot J06. 48 sporty jenter ble
delt opp 16 lag, 8 lag for J06 og 7
lag fra J07, og for å få det til å gå
opp ble det også et blandet lag.
Alle lag spilte 3 kamper hver á 8
minutter fordelt på 4 baner. Det
ble to intense timer og det er
ingen tvil om at disse jentene er
klare for en ny sesong!
Vi fokuserer på fair play og det
er viktig for oss å skape et godt
miljø innad i lagene og når vi får
til slike felles arrangement på
tvers av aldersgruppene er det
bonus – samhold – også på tvers
av alderstrinnene er positivt for
miljøet i Oppegård IL.

FOTBALLGLEDE: Fotballjentene Golden Girls (J07) og Oppegårdstjernene (J06 ) er her

Publikum som var tilstede fikk se
ivrige jenter som vartet opp med
masse bra pasningsspill og de
scoret til sammen hele 81 mål.
Til slutt vartet foreldrene opp
med velfortjent kakepremie etter maks innsats på banen. Jentene selv var strålende fornøyd
og er superklare for 3V3 Cup
på Oppegård i april og seriespill
utendørs.
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og samhold

samlet i forbindelse med trening.
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De små, de tun
Folk i alle alders- og vektklasser
melder seg på for å gå, jogge
eller løpe Oppegårdmila 6. juni.
Det er duket for familiefest på
Østre Greverud. Liam skal løpe
Oppegårdmila tre dager etter
to-års dagen sin. Årets yngste
påmeldte løper så langt er Liam.
Han er født 3. juni 2013, og er klar
for micromila – også kjent som
Subaru-runden.
Tekst: Tonje Hellevig og Arve
Paulsen
Mamma Christina Sellevoll løp
Oppegårdmila også i fjor. Da
visste hun ikke at hun kunne ta
med hele familien, så i år har hun
gjort nettopp det. Både Liam og
brødrene hans Lucas og Leon skal
løpe i år.
- Vi ser frem til kvalitetstid med
familien. Det blir gøy å være med
på, først og fremst for barna,
når det skjer så mye rundt dem,
forteller Christina. Hun må nok ta
følge med Liam i micromila, men
så har hun skaffet seg barnepass,
for da skal både hun og Pappa
Thomas Forfang løpe mila.
- Jeg håper jeg klarer å slå min
egen tid fra i fjor, sier Christina.
Den tunge
Trond Fearnley representerer de
tunge. Men han er jo slett ikke
tung lenger!
Han veide 186 kilo. Nå er 100 kilo
borte og Trond Fearnley (49) er
klar for Oppegårdmila.
- Man trenger ikke vente til man
blir 186 kilo før man begynner å
bevege seg litt, sier han.
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KLAR: Liam skal løpe Oppegårdmila tre dager etter to-årsdagen sin. Her
trygt plassert på mor Christina Sellevolls fang. Foto: Tonje Hellevig

I november 2012 flyttet jobben
hans fra Oslo til Trollåsen. 24.
januar 2013 stakk han innom treningsstudioet «På Treninga» like
ved. Siden har kiloene rast av.
- Jeg hadde en helt nødvendig
jobb å gjøre med min egen kropp,
sier den tidligere så aktive mannen. Idrettskarrieren hans stanset
med en trafikkulykke da han var
16 år gammel. Gradvis este han
ut. Så fikk han tilbake lysten til å
være aktiv. Han startet med
spinning. Så styrketrening.
Beina er fremdeles ikke egnet
for løping. Derfor skal han GÅ
Oppegårdmila i trimklassen.
Sykkel er blitt konkurranseidretten
hans. Sesongens hårete mål er
Birken på under 3:17:26. Det er i
så fall en time raskere enn i fjor.

Den raske
Fjorårsvinner Erik Blom-Dahl venter et hardere felt i år. Han satser
på å løpe raskere enn i fjor.
- Etter hvert som Oppegårdmila
blir mer kjent, kommer flere toppløpere til å melde seg på og
kampen om seieren blir hardere.
Jeg er forberedt på å løpe enda
raskere enn i fjor, sier triathleten
som har Oppegårdmila, Sentrumsløpet, Skiløpet og Berlin
maraton på programmet i år.
Sesongens store mål for Erik
Blom-Dahl er Ironman i Kalmar
i august. Det betyr ikke at han
regner med at Oppegårdmila blir
en lett øvelse.
- Løypa er ganske krevende, noe

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

ge og de raske

SOLID INNSATS: Trond Fearnley før og etter. Denne fotomontasjen ble laget til Oppegårdmila 2014 – da hadde han
tatt av «bare» 97 kilo.

kupert og med flere små kneiker
underveis, sier han.
Erik Blom-Dahl bor på Oppegård.
Han trener ca 13-14 timer per
uke. Treningen består hovedsakelig av sykling og løping til og fra
jobb året rundt (OppegårdNydalen), samt at han svømmer
på Sofiemyr i helgen og på
morgen på vei til jobb.
Hjemmebane
Sånn sett er han på hjemmebane
når han skal løpe Oppegårdmila
på Østre Greverud. – Det er ekstra
moro når man kan konkurrere i
lokalmiljøet med og mot kjente
og naboer. Dessuten er det fin
stemning på stadion, og ekstra
motiverende med to runder med
passering på kunstgresset.
Han er vant til å løpe langt – og
lenge. Nå kjører han noen korte

intervalløkter for å få opp farten
til en 10 km. Han har pers på 10
km på 34.47 fra Sentrumsløpet nå
i april. I fjor vant han Oppegårdmila i den drøye 10kilometerstraseen på 38:09.
Familien er også med til Østre
Greverud. 7-åringen er klar for å
løpe. Kona og 11-åringen er inne
i en overtalelsesfase. Tvillingene
kommer til å ligge trygt i vogna
i år som i fjor. Kanskje kommer
besteforeldrene fra Rakkestad for
å overvære det hele.
- Til å være første gang, hadde
Oppegårdmila svært få barnesykdommer i fjor. Det var en kjempepositiv opplevelse. Med godt
vær er jeg sikker på at det blir et
supert familiearrangement uansett hvilken hastighet og distanse
man løper, sier han.

RASK: Fjorårsvinner Erik BlomDahl vant på tiden 38:09 i fjor. Han
regner med at det går raskere unna
i år. Foto: Johnny Syversen

Hvordan melder jeg meg på Oppegårdmila?
Gå inn på www.oppegardmila.no
NR. 2- 2015
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Snart klare for halvmila
På torsdager møtes en gjeng
spreke jenter 05 for å trene til
Oppegårdmila.
Tekst: Tonje Hellevig

- Det var gøy i fjor, litt slitsomt i
oppoverbakkene, men ellers gøy,
forteller Nora.
De fleste i denne spreke gjengen
spiller både håndball og fotball.
Jentene løp to-kilometeren i fjor,
i år skal de de fleste prøve seg på
halvmila.
Fra Oppegårdmila 2014 husker
jentene godt oppvarmingen før
start, med dans og boksing, som
var veldig moro.
- Også fikk vi poser med bananer

SER FREM TIL OPPEGÅRDMILA: Spreke 05-jenter med et knippe foreldre
klar til trening. Foto: Tonje Hellevig

og annet godt i, forteller Hanna.
Jentene var også på felles fest
på kvelden etter Oppegårdmila i
fjor, noe som var veldig gøy.

Nå utfordrer de også gutter 05 til
også å løpe Oppegårdmila 2015.
- For da gruser vi dem!
Er jentene enige om.

Spesialdesignet løpetrøye

Alle som melder seg på
Oppegårdmila kan bestille løpetrøye samtidig.
Den flotte løpetrøya med
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Oppegårdmila-design har en god
teknisk kvalitet. I tillegg koster
den bare 150 kroner hvis man
bestiller den når man melder
seg på, eller etterbestiller før 1.

juni. I tillegg vil den være i salg
på stadion på løpsdagen for 200
kroner.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Forebygging og behandling av løpeskader
Selv om løping er en enkel
aktivitet med mange positive
helseeffekter, viser flere studier
at over halvparten av alle løpere
opplever en skade i løpet av et
år. Hva skal til for å forebygge
løpeskader, og hvordan
behandler man dem hvis de
oppstår?

Behandling
I behandling av skader betyr det
mye om dette er noe som har
kommet av en akutt overbelastning, altså om man har
gjort for mye for fort, eller om
man har langvarige plager.
Senene er uansett mest utsatt og
vi fokuserer derfor på dette.

Av Impuls Helse, samarbeidspartner Oppegårdmila

Akutt overbelastning
Ved en akutt overbelastning er
det viktigste å justere
belastningen. Det betyr ikke
alltid å avstå fra løping, det kan
være nok å redusere lengde eller
tempo. Graden av overbelastning styrer hvor mye man
skal justere og poenget er at
man skal justere ned til et nivå
som tillater senen å reparere
seg.

Forebygging
Løpeskader kan oppstå enten
man spiller fotball, håndball,
løper terrengløp eller på bane.
Det er mye man kan gjøre for å
forebygge. Det aller viktigste er å
ha en jevn økning i
treningen, både når det
kommer til lengde, hyppighet og
intensitet. Muskulatur og sener
skal bygge opp toleranse til å
tåle belastningen. Den viktigste
årsaken til løpeskader er at man
gjør for mye for fort.
En enkel huskeregel for å
forebygge løpeskader er at
treningsvett er viktigere enn
løpeteknikk, som igjen er
viktigere enn type løpesko.
Det kan være nyttig å få noen
gode tips på løpeteknikk. For
mange vil det være nyttig å korte
ned steglengden, øke frekvensen
og ”løpe lett”. Skulle man
allikevel oppleve at plager sniker
seg på, vil det være fornuftig
med en grundigere sjekk av
styrke, bevegelighet, skjevstillinger og lignende, samt om
man kan gjøre flere grep på
teknikk og skovalg.
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Overbelastningen vil vare fra
noen dager til et par uker og når
smerten er borte skal man øke
progresjonen gradvis igjen, men
fra et lavere nivå enn man var på
da skaden oppsto.
Langvarig overbelastning
Ved langvarig overbelastning av
sener har spesifikk styrketrening
god effekt, og best i kombinasjon
med trykkbølge. Dette gjør man
best ved å utføre øvelsene sakte
og øke belastningen utover i
treningsperioden. Ved en
akillesproblematikk vil tåhev
være en god øvelse. Da skal man
stå på tåballene på et trinn og
heve seg sakte opp og senke seg
sakte helt ned, 3-4 sekunder
begge veier. Denne treningen
kalles HSR, heavy slow
resistance, og skal gjennomføres
3 ganger per uke.

BEHANDLING: Ved en
akillesproblematikk vil tåhev være
en god øvelse.

Programmet varer i 12 uker og
ser typisk slik ut:
• Uke1 - 15 repetisjoner *4
• uke 2-3 - 12 repetisjoner *4
• uke 4-5 - repetisjoner *4
• uke 6-8 - repetisjoner *4
• uke 9-12 - repetisjoner *4
Tabellen illustrerer at man skal
redusere antall repetisjoner og
øke belastningen utover i treningsforløpet. Belastningen skal
være så stor at man ikke klarer
mer enn gitte antall repetisjoner.
For mer informasjon om forebygging og behandling av skader
se www.impulshelse.no/blogg.
Lykke til med løpingen – og husk
at det alltid er bedre å forebygge
enn å behandle.

29

Vellykket Regionsmesterskap

HØY AKTIVITET: Rundt 200 spillere deltok på regionsmesterskapet i bordtennis i Østre Greverud Idrettshall.

Oppegård IL’s Bordtennisgruppe
sto som arrangør av Norges
Bordtennisforbunds
Regionsmesterskap - Region Øst
- i helgen 25.-26. april.

etter selvemesterskapet.
Arrangementet ble meget
vellykket og man klarte å holde
en strengt oppsatt timeplan til
punkt og prikke.

Tekst: Tor Olav Schultz

Sporslig sett gjorde Oppegård en
flott innsats og det ble mange
pallplasseringer gjennom
helgen:

Mesterskapet ble holdt i Østre
Greverud Idrettshall og er blant
de største i Norge der nesten
200 spillere deltok fra i alt 20
forskjellige klubber.
Det ble spilt i 40 forskjellige
klasser (inkludert A og B
grupper) - alt fra veteraner ned
til de helt unge.
Flere hundre kamper ble spilt
fordelt på 21 bord - og det
krever et meget stort støtteapparat for å arrangere en slik
turnering - både før, under og
30

Aslak Vengbo gikk helt til
finalen i Gutter 13A som var en
av de største klassene. Han tapte
knepent for en spiller fra
Sarpsborg etter en spennende
finale. Han vant også Herrer
Junior B klassen.
Hanna Hovden vant Jenter 10,
Sofie Blakstad vant Jenter 14B ,
Didrik Engelberg vant *
Nybegynner Gutter 15A og Eliot

Daughton vant Nybegynner 15B.
I tillegg kom Ludvik Olsen, Thea
Schultz, Katrine Nilsen Jaklin,
Hanna Hovden, Victor Sundve
Hellevik og Markus Franck til
finaler og ble nummer to i sine
klasser.
Pallplasseringer ble det også til
Eirik Fagerbakke, Tobias Løvmyr,
Lukas Haraldsen, Erik Oscar Berg,
Kristoffer Kvam, Hannah Amin og
Jonas Lillebø Haugen.
Så det ble en meget god
turnering for Oppegård - ikke
bare arrangørmessig men også
sportslig!
I tillegg til Oppegård selv deltok
også Siggerud og Langhus fra
Follo.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Bilder fra Trimgruppas vårtur

til Geiteryggshytta
Første helgen i mai var
Trimgruppa på tur til
Geiteryggshytta.
Rundt 17 personer var med og
fikk nyte den norske fjellheimen.
Her kan du se noen av bildene
som ble tatt fra turen.
Foto: Morten Øfsti
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Vinner i Ålborg cup. Nesten
Så nær, men likevel ikke helt der!
Sånn var følelsen på ferga hjem etter tre fantastiske dager i Danmark.
For Oppegårds J00-01 ble først
gruppevinner, og vant deretter de
tre kampene i sluttspillet. Men når
foreldregruppa ble overivrig på å
komme seg hjem før midnatt 16.
mai, og trodde cupen ble avgjort
basert på resultater i innledende
runde og avsluttende seriespill, var
det ergerlig at en straffekonkurranse mellom Oppegård og jevngode Middelfart skulle avholdes da
Oppegårdjentene var på vei hjem.
Så når laget vårt ikke stilte opp der,
ble det andre plass på de gule og
svarte.
Tekst: Siv Thompson
Rikke Dalebø Sørlie og Susanne
Harr Haga er to 15-åringer som
har spilt fotball siden putteskolen
i førsteklasse. De var rett og slett
ganske så skuffet over at pokalen
ikke gikk til dem.
- Det var veldig kjedelig! Og egentlig synes jeg vi var litt bedre, for vi
skåret alle målene i kamp, mens det
ene målet de fikk inn på oss, fikk de
på straffe. Da ble det uavgjort og
den eneste kampen vi ikke vant. Så
vi var best, men dro hjem før vi fikk
bevist det, sier Susanne.
Anders Hattestad er en av
hovedtrenerne for J00-01.
Årgangene ble slått sammen før
årets sesong, og teller nå totalt
19 spillere. 16 av dem var med på
Ålborg cup, fra 13.-16. mai.
- Vi bommet på opplegget og visste
ikke om straffekonkurransen, men
ellers er jeg veldig fornøyd med
cupen. Vi har spilt godt, ingen ble
skadet, og både sosialt og
organisatorisk har det vært en flott
tur. Jentene skaper masse sjanser,
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og de forsvarer seg godt. Til å trene
fotball bare en gang i uka, holder de
et høyt nivå.
Fotballaget består av mange
håndballjenter, 14 av de 19 jentene
spiller også håndball, mange av
dem på et svært høyt nivå. Det er
helt nødvendig med et godt
samarbeid mellom idrettene.
- Jeg er ikke i tvil om at både
håndballen og fotballen tjener på
at jentene driver med begge idrettene. De holder seg i god form gjennom hele året, og vi ser det godt på
kondisjonen til jentene.
Rikke og Susanne er samstemte i
hvorfor de liker å sparke ball.
- Det er veldig bra, det er sosialt
å spille fotball, og vi er med på
mange kamper sånn at alle får mye
spilletid. Så er det morsomt å reise
til utlandet på cup. Og når vi er på
lag, er det gøy å være gode
sammen – flere å dele gleden med.
Rikke fortsetter entusiastisk.
- Det er artigere å være i utlandet
enn å være på cup i Norge, her
kan vi finne på mye mer utenom

kampene. Noe av det beste i år var
å se på karnevalsopptoget - det
største karnevalet i Nord-Europa ble
arrangert her i Ålborg på fredagen,
og så er det topp å spise middag
ute på restaurant sammen.
Spillere og ledere var innlosjert på
CabInn i Ålborg, et enkelt hotell
med små rom, midt i byen.
- Jeg synes det er koselig å bo sånn,
da blir vi alle bedre kjent med
hverandre, og med andre folk på
hotellet.
Trener Hattestad berømmer
jentene for å være greie på tur.
- De er skikkelige jenter som har
med seg alt utstyret, de kommer
i tide. Jeg har faktisk ikke hørt en
eneste klage fra noen på denne
turen, og det er stor entusiasme
på laget der også innbytterne heier
på de som er ute på banen. Ingen
ble borte eller gjorde noe galt
disse dagene. Så er det også en fin
foreldregruppe rundt jentene, der
alle er tildelt ministerposter og har
ulike arbeidsoppgaver. Det er ikke
alle som har med egen fruktsjef og
sosialminister på utelandscup, men
det har J00-01!
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Tilbakeblikk på årets sesong for

Oppegårds seniordamer
På akkurat denne tiden i fjor vant
Oppegårds håndballdamer den
viktige siste seriekampen og sikret
seg endelig det vanskelige
opprykket til 4. divisjon, etter å ha
ligget øverst i 5. divisjon i mange år.
Målet for den nye sesongen var å få
kjenne på nivået og ikke rykke ned,
nettopp fordi det er så vanskelig å
rykke opp igjen. Og det gikk etter
planen, kanskje ikke knirkefritt, og
kanskje det ble litt for spennende
for noen, men målet ble nådd. For
akkurat som i fjor så skulle en av
de siste kampene vise seg å være
avgjørende. Denne gangen i
andre enden av tabellen for å
unngå nedrykk.

Protest
I nest siste kamp med HK Rygge
som motstander visste begge lag
at taper av kampen ganske sikkert
havnet under nedrykksstreken.
Oppegård manglet noen nøkkelspillere men hadde fått med seg
noen forsterkninger fra juniorlag.
Kampen endte 36-28 i Oppegårds
favør og stemningen var god. Helt
til HK Rygge valgte å legge inn en
protest. Spenningen var til å ta og
føle på i løpet av uken protesten ble
behandlet, men Oppegård var
ganske sikre på at de ikke hadde
gjort noe ulovlig. Protesten ble ikke
tatt til følge og plassen var berget!
Varierende lagoppstillinger
Trener Camilla Markholm
forteller om en utfordrende sesong. Vi startet sesongen veldig
bra. Stemningen var god og mange
hadde lyst til virkelig å ta steget opp
i 4.divisjon. Treningskulturen var
god og oppkjøringen var tøff og bra.
Høsten kom og seriespillet startet.
Dessverre fikk vi tidlig noen skader
og noen langvarige sykdomstilfeller
som svekket oss. Vi har i løpet av
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Gøy med seier! Bak f.v.: Maria Ronglan, Linda Hammersland-Ness, Henriette
Skråning, Camilla Molvig Dahl. Foran f.v.: Hege Moen, Tina Sæther, Stine
Solberg Andersen, Anne Kathrine Lillesvangstu, Maleen Ringkilen og Marit
Hansen. Liggende: Annett Malmo.

denne sesongen spilt med ulike
konstellasjoner i alle kamper og det
har vært utfordrende å bli nok samspilte. Prestasjonene har dessverre
variert litt for mye, når vi er gode,
er vi veldig gode, så det er mye
bra å bygge videre på. Vi har også
denne sesongen hatt debutanter
som har klart seg godt. Gratulerer
Julie Moi (98) og Amanda Kvalheim
(99). Dette er andre året på rad
vi løfter våre juniorer opp til våre
seniorkamper med hell. Fra før har
Sofie Run Bergersen (97), Caroline
Markholm (97) og Sara Ashuri (97)
allerede vist seg som solide seniorspillere. Disse jentene spiller til
daglig i Follo HK Damer, men stiller
til kamp for oss når de har anledning gjennom vår partner/prestasjonsavtale med Follo HK Damer,
takk for hjelpen jenter! Heldigvis
har Oppegård også et solid J33-lag
som vi har kunnet trekke mye
veksler på i løpet av sesongen slik
at vi nådde vår målsetning.
The only way is up
Det er en klar uttalt målsetning for
klubben å spille laget videre

oppover i divisjonssystemet. På kort
sikt betyr det å rykke opp. Denne
sesongen har vist at det ikke er
mye som skal til før vi er der. Vi har
mange gode spillere bare vi klarer
å holde oss skadefrie og friske.
Heldigvis er det gode utsikter for
det fremover. Inn før neste sesong
er det ønske om å forsterke laget
ytterligere og vi har fire, fem
spennende navn på blokken.
De gamle er eldst
Oppegård har også hatt et lag i
6. divisjon denne sesongen, samt
et lag i den øverste divisjonen i
j-33-serien. Sistnevnte som ble
regionsmestere i fjor har hatt en fin
sesong i år også. Kom på 2. plass i
serien og avsluttet sesongen med
en sterk 3.plass i Nordisk
turnering for veteraner. Halve
j-33-laget spiller også på damelaget, og jentene er veldig godt
fornøyd med spilltilbudet de har
i klubben. Klubbens leder Terje
Meyer konstaterer at tilbudet blir
likt neste sesong, så hvis du bor på
Oppegård, er mellom 17 og 50 år og
har lyst til å spille håndball, så har vi
et tilbud som passer deg!
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Fantastisk sesong av J00
Oppegård J00 ble Grensemestere i Gøteborg i midten av
april, etter å ha ledet serien fra
første kamp i høst!
Tekst og foto: Bodil Nysveen
Det gjenstod tre kamper før det
hele kunne avgjøres. Lørdag
møtte de IK Sävehof som ligger
et stykke ned på tabellen. Det
ble en grei seier med 23-10.
Søndag var det Kungälvs HK som
måtte se seg slått hele 26-12. Da
var det bare Storhamar igjen.
Oppegårdjentene måtte minst
ha uavgjort for å vinne mesterskapet. De har kun ett tap i serien, og det er mot Nordstrand.
De vant de to siste kampene
med knappest mulig margin. Da
måtte Oppegård avgjøre selv.
De gikk ut i stort tempo, hjulpet
fram av et entusiastisk publikum.
Forsvaret satt som det skulle.
Der var det ingen som ble invitert gjennom.
Treneren til Storhamar, Bent
Svele, var ikke akkurat begeistret
sånn som kampen skred fram.
Han er nok ikke vant til at noen
overkjører laget hans så til de
grader. Oppegård ledet stort
hele kampen, 12 mål foran på
det meste. Det endte til slutt
22-14.
Jentene oppnådde en målforskjell på utrolige 105 +mål, 64
flere enn nr to!
De scorte mest og slapp inn
minst, enkelt og greit.
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GOD SESONG: J00 har all grunn til å juble etter årets håndballsesong.

Fair Play-pris
Oppegård fikk tildelt Fair
Play-prisen for hele mesterskapet. Det er de veldig stolte
av! Premien var en bag med tre
håndballer i.
De spiller veldig disiplinert og
tar ingen unødige sjanser. Den
fysiske kontakten er ikke større
enn den bør være. I tillegg har
de dyktige og engasjerte trenere
som har rett fokus.
Norgesmestere
Oppegård J00 spilte nasjonalt
sluttspill i slutten av april i
Stangehallen ved Hamar. Der
møttes alle Regionmesterne fra
hele Norge. Det var to puljer med
innledende kamper og sluttspill
søndag. Det er 263 registrerte
J14-lag i Norge.
Fredag spilte jentene mot Konnerud fra Drammen. Det ble en
grei seier 17-10.
Lørdag møtte de Byåsen for første
gang. Det ble en uvanlig nedtur

for trønderne. 13-7 til pause ble til
27-17 da sluttsignalet gikk. Da var
allerede puljeseieren klar før siste
kamp mot Storhamar. Den vant
Oppegårdjentene like godt 28-14!
Oppsal ble motstander i semifinalen. Den vant gultrøyene 19-11.
I finalen møtte de Gneist fra
Bergen. De hadde et tap tidligere
i turneringen, mens OI-jentene
hadde vunnet alle sine kamper
med 10 mål i snitt! Bergenserne
holdt noenlunde følge i første
omgang, 9-6.
Som så mange ganger før, dro
Oppegårdjentene ifra i andre
omgang. De har en utrolig kondis,
styrke og stå på vilje når det drar
seg til viktige kamper. Til slutt stod
det 23-12 til norgesmesterne!
Da har Oppegård J14 vunnet alle
fire titlene i vår, NM, Grensemesterskapet, Regioncup og - serie!

Seier i Kolbotn-cup
Seiersrekken til Oppegård J00
sluttet imidlertid ikke der. For

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

NORGESMESTERE: Foran fra venstre: Synne Andrea Hognestad, Julie Hattestad, Ida Karoline Løken, Ane Westhagen-Fladseth, Sanna Fjeld Gundersen, Rebekka Wille Meyer, Marit Berntzen. Bak fra venstre: Nora Asbjørnsen, Vilde
Nysveen, Sofie Lorentzen Nilsen, Sofi Fossum, Christina Hind Jørgensen, Catherine Liseth.

andre helgen i mai var det duket
for Kolbotn cup.
Fredag spilte jenten mot Kolbotn
1 og vant greit 17-11.
Bækkelaget, BSK, var neste
motstander. De måtte se seg
slått 16-12.
Da var jentene klare for
semifinalen. Der møtte de
lagvenninnene sine fra 2.
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laget, så det var litt spesielt.
Også her var det 1. laget som
trakk det lengste strådet.
I finalen møtte jentene igjen
BSK. Denne gangen vant
gultrøyene også med fire mål,
nemlig 15-11.
Oppegårdjentene spilte ikke opp
mot sitt beste den helgen. De
var slitne etter mange mester-

skap og cuper denne sesongen.
Vi vil få takke dem for mange
store opplevelser denne
sesongen!
Nå er det kampfri fram til
høsten.
Les mer om J00 og alle de andre
håndballagene på håndballgruppas hjemmesider.
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