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Pallplass under
hovedlandsrennet

HOSPITERING - TIL GLEDE ELLER BESVÆR?
				
Side 25

«DE SOM BYGDE OI» 			

Side 10

Side 14-17

Kommunesammenslåingen i fokus
hos Idrettsrådet i Oppegård
Idrettsrådet er et fellesorgan for
idretten i Oppegård
kommune, organisert i NIF
gjennom idrettskretsene og
underlagt NIFs lover og
vedtekter. Idrettslag med
medlemskap i NIF blir
automatisk medlem i idrettsrådet. Oppegård Idrettsråd skal
arbeide for best mulige forhold
for idretten i kommunen.
Tekst og foto: Espen Haugen

Men hva står på agendaen til
Idrettsrådet om dagen?
OI-avisen stilte spørsmålet
direkte til Idrettsrådets leder,
Nina Vøllestad i starten av mars.
- Vi jobber med mye forskjellig,
men man kan si vi jobbe etter to
hovedakser, forteller Vøllestad.
- Det første er mer hallkapasitet,
og nå har vi fokus på det i
forbindelse med Sofiemyr
Crossover-prosjektet, forteller
Vøllestad.
Oppegård kommune har satt av
inntil 230 millioner kroner for å
bygge tre hallflater, men det er
ifølge Vøllestad langt mindre enn
kapasitetsbehovet som er i
kommunen.
- Vi ønsker at det skal bygges
mer og vi har nå foreslått at man
stifter et aksjeselskap som drifter
hallen, der idretten, kommunen
og private går sammen, men at
Oppegård kommune vil være
hovedaksjonær. Med det kan vi
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få bygget mer enn det
kommunen legger opp til, men
innenfor den samme
økonomiske rammen.

Det er ventet at prosjektet på
Sofiemyr vil stå ferdig i 2020.

- Vi må finne et fellesskap med
Ski. De gjør ting på en annen
måte enn oss og har bedre
halldekning. Det å utvikle den
nye kommunen som en idrettskommune er et overordnet mål
fremover, forteller Vøllestad.
- Vi må jobbe for å få til et godt
samarbeid på tvers, derfor har
vi mye møter med idrettsrådet i
Ski for å stå felles i dialogen med
kommunene.
På årsmøtene idrettsrådene i
Oppegård og Ski har, i henholdsvis slutten av mars og i april, vil
det legges frem en intensjonsavtale om samarbeid i forbindelse med sammenslåingen.
- Vi vil allerede nå tenke
fremover. Tenke som en felles
kommune. Hvordan skal vi få
en felles kultur? Hvordan skal vi
tenke treningstider?

Vi er godt i gang med 2017, etter en vinter som har vært «så som
så». Selv om natursnøen ikke har lavet ned over Oppegård har det
imidlertid vært gode langrennsforhold på Østre Greverud, takket
være fantastisk innsats av Skiforeningen og skigruppa i OI. Hva som
har foregått av skiaktivitet gjennom vinteren finner du litt lenger bak
i denne utgaven av OI-avisen.
Fra side 14 kan du også lese mer om Oppegård idrettslags
æresmedlem, Nina Vøllestad, som vi har møtt i artikkelserien
«De som bygde OI». Gjennom flere tiår har hun lagt ned enorme
mengder dugnadstimer for idretten i Oppegård, og vi har tatt et
tilbakeblikk på noe av det hun har vært med å utrette. Vøllestad
er for øvrig sittende leder av Idrettsrådet i Oppegård, dermed har
vi også tatt en prat med henne om hva som står på deres agenda
om dagen. Kommunesammenslåingens påvirkning på idretten i
Oppegård og Ski er et av hovedfokusene. Resten kan du lese om på
side 28.

Med idrettens beregninger kan
man blant annet bygge
tennisbaner, basishall for turn og
nytt kampsportsenter i tillegg til
de tre halflatene.

Det andre Idrettsrådet har fokus
på nå er kommunesammenslåingen med Ski.

Redaktørens spalte

Idrettsrådets leder: Nina Vøllestad.

Med et felles samarbeid vil
Idrettsrådet få frem at de ikke
bare tenker på Oppegård i
planene som legges fremover,
men at de har kommunesammenslåingen med i
vurderingene.
På spørsmål om hun tror at
idrettslagene vi har i de ulike
kommunene vil merke store
endringer av sammenslåingen
svarer Vøllestad følgende.
- Det blir nok ikke noen store
praktiske endringer for idretten.
Idrettslagene vil bestå. For den
jevne person vil man nok ikke
merke så mye.
- Så du kan betrygge folk med
at Oppegård idrettslag vil bestå
fremover?

For øvrig kan du i denne utgaven av medlemsbladet lese at
turngruppa har fått gode resultater etter deres jakt på sponsorpenger, noe som vil komme godt med for turnglade barn og unge.
Det har også vært håndballcamp i idrettshallen på Østre Greverud,
med kombinasjon av trening, sosial aktivitet og felles overnatting.
Har du tips til saker som bør med i OI-avisen? Ikke glem å tipse oss
på: oi-avisen@oppegardil.no, eller send det inn til klubbkontoret.
Med det ønsker jeg dere alle en riktig god idrettsvår!
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

- Ja, jeg ser ingen grunn til at det
skal bli noen endringer. Idrettslagene er lokalt forankret og er
viktig for breddeidretten.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

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
E-post: oi-avisen@oppegardil.no

Spørsmål om annonsering
og distribuering rettes til:
info@oppegardil.no
eller 66 99 13 10
Frister 2017
Annonser
01. februar
01. mai
15. august
01. november
Bilder & artikler
15. februar
15. mai
31. august
15. november

Oppegård Idrettslag

- Der alle har glede av å være
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Lederen har ordet
Oppegård IL har sammen
med Kolbton IL engasjert seg
i planene rundt ny idrettshall i
kommunen. Den 27. mars skal
kommunestyret i Oppegård
kommune behandle idrettens
forslag til bygging av Sofiemyr
Crossover. I motsetning til
kommunen mener idretten ved
Oppegård Idrettsråd, Kolbotn
Idrettslag, Kolbotn Tennisklubb
og Oppegård Idrettslag at vi kan
realisere langt flere hallflater
for de midlene som Oppegård
kommune har signalisert at de
skal investere i nye haller.
Kommunen har beregnet at de
skal bruke 230 millioner
kroner på å bygge 3 hallflater
(les håndballbaner) til
erstatning for de som blir borte
når Sofiemyrhallen rives samt
den hallen som skulle vært bygd
på Ingierkollen.
Ved grundige undersøkelser og
befaringer ser idretten at det er

mulig å realisere hele Sofiemyr
Crossover konseptet bestående av turn-/basis-/
trampolinehall, klatreanlegg,
tennishall, brytehus, styrkerom, garderober for hallene
og for uteanlegget, fellesarealer
- i tillegg til 3 hallflater for de
samme midlene.

Idrettslagene er nå beredt til å ta
opp lån og etablere ett
aksjeselskap for å få til dette.
Det er årsmøtene i idrettslagene
som skal behandle og
godkjenne disse planene.
Idretten i kommunen står
ovenfor store utfordringer
dersom ikke anleggskapasiteten,
spesielt for inne-idrettene økes.
Det er forventet en stor
tilflytning til kommunen de
neste årene, og om Oppegård
Kommune skal fortsatt være
attraktiv og å ha en aktiv
befolkning, må slike prosjekt
prioriteres.

Klubbkontoret

Østre Greverud Idrettshus
Besøksadresse:
Kongeveien 289, 1415 Oppegård
Postadresse:
Postboks 100, 1416 Oppegård
Hjemmeside:
www.oppegardil.no
Kontortid:
mandag-fredag kl. 08.00 - 16.00
Telefon:
66 99 13 10
E-post:
info@oppegardil.no

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

* Pris for utleie av Helgestua for
medlemmer av OI og NGV:
Mandag - torsdag: kr. 900,Fredag - søndag: kr. 2.500,* Andre leietakere:
Mandag - torsdag: 1.300,Fredag - søndag kr. 2.900,Prisene er inkludert vask.

Leiepriser på idrettshuset
(alle priser pr. døgn);

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

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

VIDAR FÅLUN, LEDER OPPEGÅRD
IDRETTSLAG

La oss håpe at kommunepolitikerne tar en beslutning til
beste for idretten og
kommunens innbyggere, slik at
vi kan få til mest mulig for hver
krone som investeres.

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

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

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).

Opplæring BIL - MC og BÅT
Flåtestadveien 3, 1415 Oppegård - Telefon 66 80 05 09
www.oppegaardtrafikk.no
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Hovedstyret
Leder: Vidar Fålun
992 64 275, vidarfalun@gmail.com
Nestleder: Gard Olsen
932 18 887
gard.olsen@telia.no
Styremedlemmer:
Siv Thompson
482 48 254, st362@kirken.no
Kristin Granne
404 67 721, kristin.granne@afk.no
Yvonne Hording
930 55 597, yvhording@ymail.com
Finn Christensen
901 05 121, finchri@online.no
-----------

Tusen takk!
I 2016 valgte et av æresmedlemmene til Oppegård IL å gjøre noe
veldig hyggelig for flyktninger og innvandrere. I forbindelse med sitt
60-års jubileum hadde vedkommende gitt beskjed om at gaver ikke
sto på ønskelisten, men heller ett bidrag til ett fond for
flyktninger og innvandrere.

De økonomiske midlene som kom inn ville æresmedlemmet at OI
skullel forvalte. Totalt kom det inn kr. 16.500,- som OI har satt i fond
til aktivitet, og dekning av utgifter for denne gruppen.
På vegne av Oppegård IL ønsker vi å takke for denne generøse
tanken, som mange unge flyktninger og innvandrere vil nyte godt av.
Takket være personer som deg kan vi fortsette arbeidet med å sørge
for at OI skal være et sted der alle har glede av å være.

Gruppestyrene:

Skulle det være andre som ønsker å gjøre noe lignende kan man ta
kontakt med klubbkontoret til Oppegård idrettslag:
Allsport / tilrettelagt: Vegard L. Jensen info@oppegardil.no / 66 99 13 10.
970 09 926, edle-be@online.no
Badminton: Markus Haukebøe
982 90 031,
Markus.Haukeboe@oxx.no
Bordtennis: Gard Olsen
932 12 887, gard.olsen@telia.no
Fotball: Mona S. Andersen
948 73 960,
mona.stormo.andersen@gmail.com
Friidrett: Elene Sandberg
971 55 587, elenesand@gmail.com
Håndball: Jacob L. Nygaard
901 73 814,
jacob.nygaard@no.dsv.com
Innebandy: Karsten A. F. Nygård
456 16 232, karsten.nygard@gmail.com
Oldermannslauget: Kjell Pedersen
907 47 077, schous1821@gmail.com
Ski: Pia Katarina Halvorsen
958 01 777, katarina.pia@gmail.com
Trim: Dag Jørgensen
911 04 440,
dag.jorgensen@dataequipment.no
Turn: Borghild Holtedahl
918 65 436,
borghildholtedahl@hotmail.com
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Oppegårdmila
3. juni 2017
MELD DEG PÅ I DAG
så har du noe
å se frem til (og trene til)

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

Velg mellom distansene:

Micromila
500m

Minimila
2000m

Halvmila
5000m

Oppegårdmila
10 000m

Oppegårdmila arrangeres 3. juni 2017

Kjøp startnummer på
www.oppegardmila.no

Din nærmeste fagbutikk

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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Ny, flott langrennssesong - tross lite natursnø
Skigruppa har denne vinteren,
som alltid, arrangert
Karusellrennene. Nok en litt mild
vinter med lite snø ga noe færre
deltakere, og det er synd.
Fantastisk jobb av skiforeningen
og noen nattevakter fra
skigruppa ga god utnyttelse av
kuldeperiodene har gitt oss en
vinter med bedre føreforhold
enn på flere år. Men med 260
deltakere på hvert av de 4
rennene skal vi være fornøyd
med.
Tekst: Thomas Rød

Det har jo ikke vært mye skiføre
på SFO og i barnehager så mange
har dessverre ikke funnet fram
skiene. Alle 4 renn ble gjennomført etter planen med god
stemning på Greverud.
Hensikten er jo å gi alle et tilbud
om en hyggelig, morsom og sunn
kveldsaktivitet. Derfor fint å se at
vi tross alt fikk med oss mange
av de yngre som ikke er aktive på
ski. og det er fantastisk morsomt
å se framgangen til de minste
bare på noen uker fra første til
siste renn, fra å bli leiet rundt
av foreldre til å rase rundt løypa
alene som den største selvfølge.
Ski gir en super mestringsfølelse
og blide og stolte barn. Yngste
deltaker var kun et par år, og
hovedvekten av deltakere under
11. Ellers så vokser seniorklassen
jevnt og trutt. Klassen stilte også
i år opp i fellesstart, men i år mot
15-16 åringene. Så vi fikk
konstatert at “de gamle er eldst”,
men definitivt ikke sprekest
lengre.
Karusellsesongen ble også i år
avsluttet med premieutdeling og
8

GOD GJENG: Store og små i Oppegård IL har hatt det gøy med ski på beina også denne vinteren.

feiring av alle deltakere med en
herlig kakefest i Greverudhallen.
Spenningen varte helt til slutt
med en nervepirrende loddtrekning. Noen forbereder da neste
vinter med nye ski fra Sykkelboden, mens andre kan få en fin
restitusjonsøkt på The Well.
Skigruppa garanterer renn for
alle også neste vinter uansett
hvor grønn plen du har i hagen.
Ikke la barna gå glipp av vinteraktiviteter. Finn fram skiene og la
de få prøve seg noen
ettermiddager på ski.
Vinter på Greverud
En noe mild høst ga oss litt

neglbiting i høst. Men så kom det
som en gledelig overraskelse en
super kuldeperiode i begynnelsen av november. Løypebas Terje i
skiforeningen heiv seg rundt, og
vipps så hadde faktisk skigruppa
rekordtidlig sesongstart på snø.
Kan ikke huske sist vi har hatt
sånne forhold, sammenhengende skiføre fra 1.
november. I år har vi for første
gang på mange år faktisk fått
snølagt søndre del av traseen,
sløyfa ned bak drivingrangen.
Slik det ser ut nå med ny kuldeperiode i mars så skal vi klare å
ha trening på snø fram til påske.
Da har vi hatt trening på snø i

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

5!!! måneder. Det er vel nesten
lengre periode enn fotballen kan
trene på grønt gress her i landet.
Skianlegget er godt besøkt
gjennom vinteren, både av
skigrupper som vil trene og av
familier som vil ha en god
gammel søndagstur på ski i
helgene. Og av skoler og
barnehager som legger turer
og aktivitetsdager til området.
Likevel er det altfor mange som
ikke tror det er forhold for ski
i nærområdet og som ikke har
funnet fram skiene i år. Viktig at
alle stiller opp og bruker området
både til uorganisert aktivitet og
NR. 1 - 2017

gjerne bli med på skitrening. Ski
er bra for folkehelsa, og grunnlag
for allsidig trening. Oppfordrer
alle til å benytte seg av muligheten til å gå på ski, og utfordrer
alle til å prioritere skitrening
noen måneder i året.
Gode resultater
Selv om Greverud har vært det
stedet i lavlandet med best snøforhold i vinter, så har skigruppa
vært mye på farten på renn og
samlinger. Og det kan tyde på
at gode treningsforhold har gitt
effekt gjennom gode resultater.
Våre løpere har i allefall hatt mye
ski på beina i forhold til mange

av våre konkurrenter, og markert
oss godt på resultatlistene til å
være en såpass liten klubb.
Vinterens Kretsmesterskap ga oss
14 pallplasseringer. Blant annet 3
seire til Emma Axelsson J14 som
da stakk av med alle individuelle
titlene i sin klasse. I tillegg ble det
seier i stafett til 16 års guttene.
Gratulerer til Frederik Stenersen,
Magnus Braaten-Olsen og Axel
H. Siegel. På vinterens hovedlandsrenn (NM- for 15-16) hadde
vi løpere som representerte 1.
laget til kretsen både blant jenter
og gutter. Super innsats både av
Synne Borge og Fredrik.
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Hovedlandsrennet 2017:

Fredrik på pallen – god laginnsats fra Oppegård IL

Flere pallplasser i serien
for Oppegård-lagene

REPRESENTERTE OI: Elleve utøvere fra OI deltok på Hovedlandsrennet på Tolga.
Hovedlandsrennet (HL) har status
som NM for 15 og 16 åringer på ski
og gikk i år av stabelen under
perfekte forhold på Tolga. Oppegård
IL gjorde seg bemerket både i
toppen og i bredden.
Tekst og foto: Roar Sellevoll

11 gutter og en jente som er født
i 2001/2002 dro til Tolga med
Oppegård IL på ryggen og skiglede i
blikket. For mange løpere var dette
sesongens hovedmål – flere hundre timer med grunntrening skulle
nå omsettes i full fart i skisporet
sammen med ca. 1.100 andre langrennsløpere fra hele landet.
Viste de ryggen
En som hadde det travelt på Tolga
var Fredrik Glomsrud Stenersen i
G 16. På fristil fredag gikk han inn
til en 11. plass i konkurranse med
271 av de beste guttene født i 2001
– det er rett og slett imponerende.
Men Fredrik hadde mer å gi – lørdag kvalifiserte han seg som eneste
løper fra Oppegård IL til utslagsheatene i sprintkonkurransen. Sprint er
en øvelse der det skiller lite mellom
utøverne – f.eks. var Henrik Vandvik
10

Tørstad i G15 nær ved å gå videre.
Han ble nr. 43, men bare fattige 1,8
sekunder bak han som ble nr. 30 og
kapret sisteplassen til
utslagsrunden.
En jente – men for en jente!
Synne Råheim Borge var eneste
kvinnelige løper fra Oppegård IL.
Hun har kjempet helt i toppen
gjennom hele vinteren i Akershus
Skikrets og innsatsen ble kronet
med en plass på førstelaget for
Akershus i stafetten søndag. Og
ikke nok med dette – hun ble også
tatt ut til Kong Harald sin ungdomsstafett i Holmenkollen søndag
12.mars. Her blir de to beste i
hver skikrets invitert til å delta og
skigruppa i Oppegård IL er uendelig
stolte av prestasjonene til Synne
denne vinteren.
På pallen for Akershus Skikrets
Fredrik Glomsrud Stenersen har
også gjennom hele vinteren kjempet i toppen og ble tildelt 2.etappe
i klassisk stil for første laget til
Akershus. Han gikk ut som nummer
4, men jobbet seg raskt opp i teten.
Etter ett perfekt taktisk løp dro han

ifra resten av feltet og vekslet først
med en luke på ca. 10 sekunder.
Lars Agnar Hjelmeseth gikk siste
etappe for Akershus og dro på to
andre løpere store deler av sin
etappe, men han måtte gi tapt på
oppløpet for Buskerud Skikrets.
“Dagens kuleste drakt”
Flere av løperne fra Oppegård IL
gjorde kanskje sesongens beste løp
på Tolga, mens andre hadde litt mer
“stang ut” pga. sykdom og skader.
Men felles for alle løperne var at
dette var både gøy og lærerikt –
noe som vil være en motivasjonsfaktor å ha i bakhode når man skal
gi seg i kast med oppkjøringen til en
ny sesong.
Troppen til Oppegård IL er liten i
forhold til de store klubbene som
Kjelsås, Lyn, Byåsen, Strindheim
og Lillehammer. Men det er jo stas
når speaker flere ganger nevner
Oppegård IL og “dagens kuleste
drakt” flere ganger. Hvor HL 2018
går av stabelen er ikke besluttet
enda, men en ting er iallfall sikkert;
Oppegård IL kommer til å være godt
representert i sine lett gjenkjennelige drakter.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

STERKE RESULTATER: Bordtennisspillerne kunne smile for flere pallplasseringer i serien.

I midten av mars var det siste
seriehelg for 6 av 7 Oppegårdlag i bordtennis-lagserien. Med
et unntak (voksenlaget) har alle
Oppegård-lagene kjempet om
pallplasseringer denne
sesongen.
Tekst: Kristian Vengbo

Først: Gratulerer til Oppegårds
førstelag, som endte opp som
nr. 2 i 2. divisjon avd. A etter å
ha knivet med Kobra om førsteplassen hele sesongen.
I 3. divisjon endte Oppegård
2 opp på en 5. plass etter å ha
vært med å knive om 3. plassen. Den siste seriehelgen røk
de imidlertid på tre strake tap:
3-7 mot Lynild, 1-9 mot Fokus 6
og 4-6 mot Langhus. Mot Lynild
ledet Oppegård-laget 3-1 og mot
Langhus 4-2, men det holdt altså
ikke helt inn denne gangen.

NR. 1 - 2017

Uansett har det vært en bra
sesong for de unge spillerne
på laget som nå utvilsomt må
kunne sies å ha etablert seg i
3. divisjon! På Oppegård 2 har
Kristoffer Kvam, Ludvik Olsen
og Aslak Vengbo utgjort stammen av laget, men Sebastian
Kolseth, Hanna Hovden, Victor
Sundve Hellevik, Markus Franck
og Kristian Vengbo har også spilt
for laget.
I 4. divisjon avd. C har det vært
mange lag som har kjempet om
2. plassen, deriblant Oppegård
3. I den siste seriehelgen ble det
først 7-3 mot Kobra 3, deretter
tap 1-9 mot Hvam 3 og seier
8-2 mot Fokus 8. Alt i alt har det
vært en kjempebra sesong for de
tre gutta på laget, som - i likhet
med spillerne på Oppegård 4 senest i fjor spilte i 5. divisjon:
Victor Sundve Hellevik, Didrik
Engelberg og Sindre Flote.

I 4. divisjon avd. B avsluttet
Oppegård 4 sterkt med 2 seire
og en uavgjort lagkamp. Først
5-5 mot tabelltoer Bærums
Verk etter å ha vunnet den siste
double-kampen 3-2. Hadde
Oppegård-laget vunnet lagkampen 6-4 hadde de faktisk
sneket seg forbi Bærums Verk på
tabellen og tatt 2. plass!
Deretter ble det seier 7-3 mot
Fokus 7 og 9-1 mot Lynild 2.
Dermed var 3. plassen sikret! På
laget har Hannah Amin, Hanna
Hovden og Markus Franck utgjort stammen. I tillegg har Christoffer Wibe og Marius Gisholt
spilt for laget.
NB: Hanna Hovden ble årets
lagspiller i avdelingen (delt med
en spiller fra Kjelsås).
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Skigruppas nye drakter har blitt en snakkis:

- Endelig noen som turte
Vi tilbyr:

• SALTRENING
• SPINNING
• STYRKEROM
• UTETRENING

ET IDRETTSLAG I
NORGES IDRETTSFORBUND

www.oppegard.friskissvettis.no
Friskis&Svettis Oppegård er et idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Vi har trening som passer for de aller fleste! Vi har
et mangfold av medlemmer – fra superspreke til nybegynnere. Hos oss finner du et uformelt og inkluderende treningsfellesskap.
Vi gir kr 200,- i rabatt til alle OIL og KIL medlemmer under 23 år. Se mer informasjon på vår hjemmeside.

GODT SYNLIG: Oppegård IL blir fort gjenkjent både i renn og på trening.

Skigruppas avtale med draktleverandør gikk ut i fjor sommer.
Da måtte vi ut på markedet etter
ny. Hvorfor da ikke også endre
designet litt tenkte vi. Skigruppa
har i alle år vært ganske sortkledd med noen innhugg av gule
elementer. Med diverse utkast
og innspill og med/påvirkning fra
utøverne selv landet vi på noe
som i skiverdenen på klubbnivå
var ganske annerledes. Vi var
fornøyde, og lurte litt på hvordan
omgivelsene tok dette i mot.
Allerede på første renn ble vi
hyllet og genierklerte. “dette var
tøft”, “endelig noen som turte”.
Speakere rundt om kommentere
“ja der kommer det flere løpere i
skogkanten, ser ikke helt hvem,
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men i alle fall en fra Oppegård”.
Tøyet er for øvrig av beste Swix
kvalitet, så skal du ha bekledning

til skisport og har tilhørighet til
Oppegård så hvorfor ikke kjøpe
en spenstig jakke via Skigruppa.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

KLARE FOR RENN: To av OIs utøvere før Hovedlandsrennet.

NR. 1 - 2017
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Ble overrasket over rivaliseringen mellom OI og KIL:

- Vi hadde flere hemmelige møter med
ledelsen i Kolbotn idrettslag
norgesmesterskap for juniorer.
I tillegg til håndballen var Nina
også innom en rekke andre
idretter, som for eksempel
seiling.

I OI var det imidlertid håndballen
som sto i hovedfokus, i hvert fall
i starten. Etter flere år som spiller på damelaget gikk hun i 1988
over til å lede håndballgruppa,
et verv hun hadde frem til 1990.
Videre var hun representant for
håndballen i Allidrettsgruppa
i perioden 1991-1993, trener
1994-1995, deltok på målvaktskole i 1995 og oppmann for
G-12 i 1996. I 1997 og 1998 var
hun henholdsvis styremedlem
og nestleder i håndballgruppa.

MANGE MINNER: Æresmedlem Nina K. Vøllestad har opplevd mye i regi av Oppegård Idrettslag.

Jeg kunne kjenne idretten sitte i
veggene i det man kom innenfor
dørkarmen i Frederik Holst Hus,
som ligger tilknyttet Ullevål
sykehus. Bygget huset nemlig
OL-deltakere da Norges
hovedstad arrangerte de
olympiske lekene i 1952.
Tekst og foto: Espen Haugen

Der sto Nina Køpke Vøllestad,
æresmedlem i Oppegård idrettslag (OI), og tok meg imot. Hun
deltok ikke i OL, men 30 år etter
folkefesten i Oslo flyttet Nina til
Oppegård. Det ble starten på
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flere tiår der hun har satt
kraftige spor etter seg i OI.

hennes vei inn i OI faktisk var.

Vi setter oss ned på kontoret til
Nina, som jobber som instituttleder ved institutt for helse og
samfunn ved Det medisinske
fakultet ved Universitetet i Oslo.
Her kunne vi nok brukt mye tid
på å prate om hennes akademiske karriere, men nå er det
arbeidet hun har lagt ned for
idretten i Oppgård som står i
fokus.
Det første spørsmålet som er
naturlig å stille Nina er hvordan

- Vi flyttet til Oppegård i 1982.
Det tok ikke lang tid før jeg
møtte Ulf Solberg (annet
æresmedlem i OI, red. anm.)
på veien, som fikk meg inn på
damelaget i håndball. Det var
også naturlig for meg, i og med
at jeg hadde spilt mye håndball
tidligere, forteller Nina til
OI-avisen.
Den gangen var det Stabæk som
var klubben til Nina. Fra tiden sin
som håndballspiller der kan hun
skilte med blant annet fire strake

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

- Veien inn i styre og stell kom
nok av at jeg ble spurt om å
kunne bidra, og jeg følte jeg
hadde noe å bidra med selv om
det var mye flinke folk der. OI
var også en vei inn for å bli kjent
med folk da jeg flyttet til
kommunen. Man blir kjent med
både barn og foreldre.
Selv om Nina har en lang og
aktiv idrettskarriere er det et
minne fra hennes tid som trener
som har brent seg best fast på
netthinnen.
- Jentelaget jeg trente deltok
på en håndballcup. På laget var
det en jente som ikke hadde
scoret mål i en kamp, men under
denne cupen satte hun ballen i
NR. 1 - 2017

mål. I stedet for at
jentene løp tilbake i forsvar,
kastet alle seg over henne
og gratulerte. Det er et av de
sterkeste øyeblikkene jeg har
hatt ved en håndballbane og
viser hvor mye idretten kan bety,
forteller hun, og fortsetter:
- Lagfølelsen de fikk gjennom
idretten hadde de også med
seg utenfor håndballbanen. Det
var én av jentene på laget som
hadde det tung og begynte å
komme ut på skråplanet. Da
tok resten av laget ansvar ved å
passe på at det alltid var en som
gikk innom henne på vei til trening og fikk henne med seg, slik
at hun unngikk å bli dratt inn i et
belastet miljø.
Tidlig på 2000-tallet var hovedstyret til Oppegård idrettslag
neste stoppested. Etter tre år
som nestleder gikk hun inn som
leder i 2006, et verv hun hadde
frem til 2010. Her var hun en
sterk bidragsyter til at vi i dag
har både idrettshall og kunstgressbane på Østre Greverud.
- Jeg gikk inn som leder av OI
fordi jeg tenkte at det var noe
jeg kunne bidra til. Mye flinke
folk og mye jeg ville være med
på å få til. Samtidig synes jeg nå
i ettertid at det var noe mindre
jobb å være styreleder i hovedlaget enn som leder av håndballgruppa, fordi man ikke er like
operativ. Det var imidlertid mye

ÆRESMEDLEM: Nina K. Vøllestad
ble utnevnt til æresmedlem i
Oppgård Idrettslag i 2013.
«De som bygde OI» er en
artikkelserie i OI-avisen der vi
prater med medlemmer som har
vært delaktig i idrettslaget i en
mannsalder. Det kommer en ny
artikkel per utgave.
Tips til person vi burde prate med?
Send til: oi-avisen@oppegardil.no

jobb med kunstgressbanen og
hallen, sier Nina.
For arbeidet med å drive
prosessen fremover var alt
annet enn en dans på roser. Nina
beskriver det selv som en
ubehagelig prosess.
- Det var en ubehagelig prosess
med politikerne for å finne ut
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- Det var en spennende
periode. Det handlet om å få
ting inn i sin tid. Folk var blant
annet skeptiske til at vi skulle
ansette personer som skulle
jobbe på klubbkontoret. Med
veksten vi har hatt ser man jo i
dag at det ikke ville vært praktisk
mulig å drive idrettslaget uten.

for henne selv. Hennes mange
år som en viktig bidragsyter for
håndballcupen Tusenfryd Cup
huskes godt, i tillegg til
ferdigstillelsen av idrettshall og
kunstgressbane på Østre
Greverud. Det for øvrig ingen tvil
om at OI også har betydd mye
for Nina gjennom de siste årene.

For sin innsats i idrettslaget ble
Nina tildelt Fortjensmerket i
2009, før hun i 2013 ble utnevnt
til æresmedlem. Utnevnelsen
kom under åpningen av den nye
idrettshallen på Østre Greverud.

- Kulturen i OI er noe veldig
spesielt. Det er noe mye, mye
mer. Det er rett og slett et sted
der alle kan ha glede av å være,
avslutter OIs æresmedlem.

- Jeg var kjempeoverrasket. Vi
var jo der fordi vi feiret at vi
hadde fått på plass den nye
hallen, så skjønte jeg underveis
at de hadde lagt inn et lite ekstra
punkt på agendaen. Det var
selvfølgelig veldig gøy.

UTNEVNT TIL ÆRESMEDLEM: Under åpningen av idrettshallen på Østre Greverud i 2013 ble også Nina Vøllestad
utnevnt til æresmedlem i Oppegård idrettslag.

hvor idrettshallen skulle ligge.
Sterke krefter involvert både fra
Kolbotn IL (KIL) og OI var med på
å skape en høy rivaliseringen og
svært dårlig samarbeid.

Etter at kommunen hadde gjort
sitt vedtak om hallen i 2008,
bestemte ledelsen i KIL og OI seg
for å rydde opp og bedre
samarbeidet.

En historie hun husker som viste
hvor dyp rivaliseringen var, er fra
åpningen av kunstgressbanen i
2007. Da var det en representant
fra KIL tilstede som tilfeldigvis
hadde på seg gul genser. Han
fikk så mye tyn fra noen i KIL at
han gikk hjem og kastet
genseren. Vi opplevde at
tilsvarende holdninger også var
fantes blant OIs medlemmer. Er
det rart det er krig i verden?

- Vi hadde flere hemmelige
møter med ledelsen i de to
klubbene og idrettsrådet. Ingen
av oss var fornøyd med
situasjonen. Idretten hadde alt
å vinne på et bedre samarbeid,
forteller hun.
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I 2008 kunne man lese en
artikkel i Østlandets Blad (ØB)
om et ”Historisk idrettssamarbeid”. Da hadde OI og
Kolbotn IL inngått en

samarbeidsavtale som blant
annet skulle sørge for utvikling
og drift av sentrale idrettsanlegg som er viktige for begge
lags medlemmer. Avtalen, som
ble signert av Nina og KILs
daværende leder Tor Inge
Akselsen, ble trykket i sin helhet
i OI-avisens andre utgave i 2008.
- Det er veldig hyggelig å se
at samarbeidet mellom de to
klubbene er mye bedre nå. Det
ser man blant annet på kunstgressprosjektet som ble satt i
gang for noen år tilbake.
- Hvordan er det å sitte å se
tilbake på din tid som leder i
idrettslaget, Nina?

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Nina sitt utrettelige arbeid for
idretten i Oppegård er
imidlertid ikke over. De siste
årene har Nina sittet som leder i
Oppegård idrettsråd, et verv hun
fremdeles innehar i dag (Ninas
plass er på valg våren 2017,
red.anm.). Mer om arbeidet til
idrettsrådet kan du lese om på
side to i denne utgaven av
OI-avisen.

FESTSTEMT: Nina pyntet til fest i
forbindelse med 100-års jubileumet
til OI i 2007.
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- Jeg gikk inn i idrettsrådet fordi
det var et sted jeg fremdeles
kunne bidra. Det hadde i lengre
tid vært en amper stemning
mellom OI og idrettsrådet, så det
var også en av grunnene til jeg
ønsket å gå inn der. Ved hjelp av
mange har vi fått samlet idretten
i kommunen, sier hun.
Det er vanskelig å skulle
oppsummere Ninas betydning
for idretten i kommunen, selv

NR. 1 - 2017

Blomstene
får du
hos oss!

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

Ukens helgtilbud
2 pk / 4 pk lys fra Sia
Nå kr. 17,50
Fruene Fryd tilbyr alt innen fagbinderi til hverdag
og fest, sorg og glede – dekorasjoner av forskjellige
slag. Vi har også gaveartikler og nydelig glasskunst.
Velkommen til Åse og Elin

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

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

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

17

En gladnyhet til alle
medlemmer i Oppegård IL
EN GLADNYHET EN
TIL GLADNYHET
ALLE MEDLEMMER
I OPPEGÅRD
IL! I OPPEGÅRD IL!
TIL ALLE
MEDLEMMER
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Klubbservice

På www.mx.no finner På
du www.mx.no
det aller meste
innen
enten
dusportsutstyr,
vil ha en el-sykkel,
eller
fotball.fiskestang
Follo Sporteller
er i fotball. Follo Sport er i
finner
du sportsutstyr,
det aller meste
innen
enten fiskestang
du vil ha en
el-sykkel,
tillegg til utsalgssted, også
“collect@store
forogså
hele“collect@store
nettbutikken til
Det betyr at du
fraktfritt
fårbetyr
utlevert
alle
varer som
tillegg
til utsalgssted,
formx.no.
hele nettbutikken
til mx.no.
Det
at du
fraktfritt
får utlevert alle varer som
bestilles på mx.no, Follo
Sport er
ansvarlige
butikk
e.l. spørsmål,
og vi er også
ansvarlige
bestilles
pådin
mx.no,
Follo Sport
erfor
dineventuelle
ansvarligereklamasjoner
butikk for eventuelle
reklamasjoner
e.l. spørsmål,
ogfor
vi er også ansvarlige for
montering, enten det montering,
er en sykkelenten
fra Merida
Lapierre,
alpinpakke
fra Atomic,
Völkl, Elan eller
en langrennspakke
fraen langrennspakke fra
det ereller
en sykkel
fra en
Merida
eller Lapierre,
en alpinpakke
fra Atomic,
Völkl, Elan eller
Madshus, Fischer ellerMadshus,
Rossignol.Fischer eller Rossignol.

Klubbservice

Som førstegangskjøper
hosførstegangskjøper
mx.no fårfinner
alle 20%
rabatt
påfår
sinalle
første
Isin
tillegg
til
dette,
tilbyr IFollo
Sport
heleen
15%
PåSom
www.mx.no
du
det
aller
Follo
Sport på
hele
15%
rabatt
på
og
lang
karriere
innen
hos
mx.no
20%bestilling.
rabatt
første
bestilling.
tillegg
til med
dette,
tilbyr
Follo
Sport hele
15%
rabatt på alle kjøpmeste
(gjelder
ordinært
prisede
varer)
for
alle
med
medlemsskap
i
Oppegård
IL.
For
å
få
denne
rabatten,
må
du
rabatt
på
alle
kjøp
(gjelder
ordinært
prisede
varer)
for
alle
med
medlemsskap
i
Oppegård
IL.
For
å
få
denne
rabatten,
må
du
sportsdans, sier Eeg.
innen sportsutstyr, enten du alle kjøp (gjelder ordinært prisede
være medlem i Oppegård
ILmedlem
og leggei Oppegård
inn OI2017ILsom
rabattkode
ved bestilling.
være
og
legge
inn
OI2017
som
rabattkode
ved
bestilling.
Han forteller videre: - Det viktigste
vil ha en el-sykkel, huskestang eller varer) for alle med medlemsskap i

Sport

vi gjør
erLøplabå bygge kompetanse, vi
fotball. Follo
Sport
er i Maren
tilleggNorli
til er utdannet
Oppegård
IL. For å få denne
”Foreløpig er vi 3 heltidsansatte
Follo
ved idrettshøyskolen
har
tidligere jobbet
hos
”Foreløpigi er
vi 3Sport,
heltidsansatte
i Follo Sport, Maren
Norli er utdannetog
ved
idrettshøyskolen
og
har tidligere jobbet hos Løplabrabatten,
må
du
medlem
i også
har
ingen
med å være
bet, Kristian Norli erutsalgssted,
idrettsutdannet
og “collect@store”
kommer
fra en stilling
som
ass.butikksjef
ogvære
for
egen
del er jeg
bet, Kristianogså
Norli
er
idrettsutdannet
og kommer
fra en
stilling
som
ass.butikksjef
og foridrettsutdannet,
egen
del erproblemer
jeg også idrettsutdannet,
og med en lang karriere
innen
sportsdans”,
sier
Eeg. sportsdans”,
foroghele
tilinnen
mx.no.
Det Oppegård
konkurransedyktige på
mednettbutikken
en
lang karriere
sier Eeg. IL og legge inn OI2017

nyheter osv. Basen er oppdatert til
lokaler på 300kvm. og en
Synlig og sentralt plassert ut mot
enhver
tid,
ognabo,
du kan
med
noen nabo,
få finner du Follo
sportsbutikk.
Idagpå
har
vi
avtale
fotballfeltet
på Sofiemyr,
med
Synlig og sentralt
plassert
ut mot
fotballfeltet
på
Sofiemyr,
med Coop
Extra,
Biltema
og Plantasjen
nærmeste
finner
Follo
som rabattkode ved bestilling.
pris mot de store kjedene på de
betyr at du fraktfritt får utlevert
Synlig
og sentralt
plassert
ut mot fotballfeltet
Sofiemyr,
med
Coop Extra,som
Biltema
og Plantasjen
somdu
nærmeste
Han forteller videre: “Det
viktigste
vividere:
gjør er“Det
å bygge
kompetanse,
vi
har ingen
problemervimed
å væreproblemer
konkurransedyktige
påkonkurransedyktige på
Sport.Extra,
I nærmere
5 år har
det
vært
jobbet5både
sent
tidlig,
og resultatene
begynner
å vise seg.
tastetrykk
med
flere
idrettslag
både
nærtognå
ogresultatene
Coop
Biltema
og
Plantasjen
Han
forteller
viktigste
vi
gjør
er
å
bygge
kompetanse,
har
ingen
med
å være
Sport.
I nærmere
år har
detog
vært
jobbet
både sent
og
tidlig,
begynnerfå
nåpristilbud
å vise seg. på
alle varer som bestilles på mx.no.
aller
beste
produkter,
men vi vil
“Det tar tid å bygge en solid
butikk
fra
bunn,
men
jeg
opplever
at
vi
er
kommet
veldig
langt,
og
jeg
vil
si
at
grunnmuren
nå
er
ferdig”,
sier
pris
mot
de
store
kjedene
på
de
aller
fleste
produkter,
men
vi
vil
aldri
kunne
klare
å
hamle
opp
med
det
markedsapparatet
tar tiddu
å bygge en solid
butikk
fra bunn, men
jeg opplever
at vi er kommet
veldig langt,
jeg vil isidet
at grunnmuren
prisSport
mot deerstore
kjedene
på de
aller fleste- produkter,
men
vi3vilheltidsansatte
aldri kunne klarei å hamle
opp
med det
markedsapparatet
prolartikler
medogtrykk,
antall nå er ferdig”, sier
fjernt
og omsatte
i 2016
for nesten
som nærmeste nabo,“Det
finner
Foreløpig
er
vi
aldri
kunne
klare
å
hamle
opp med
Follo
din
ansvarlige
butikk
Erik Eeg, innehaver og gründer
av Follo Sport.
disse har. Vi er derfor avhengige
være overlegne
og service
slik at våre lokale
kunder
detlokale
gladekunder sprer det glade
Erik5Eeg,
av Follo Sport.
disse har. Viaveråderfor
avhengigepåavkompetanse
å være overlegne
på kompetanse
og service
sliksprer
at våre
farger trykk du ønsker og
seks millioner.
Follo Sport. I nærmere
år innehaver
har det og gründer
for
eventuelle
reklamasjoner
e.l.
Follo
Sport,
Maren
Norli
er
det
markedsapparatet
disse
har.
budskap og støtter ossbudskap
som en og
lokal
aktør,oss
ikke
fordi
er lokal,
I dag
vi best.
stor handelslekkasje
støtter
som
envilokal
aktør,men
ikkefordi
fordiviviererbest.
lokal,
menopplever
fordi vi er
I dag opplever vitilstor handelslekkasje til
Det startet
som sent
Modulia
med
gave
&
profilartikler
til
næringslivet.
Bedriftens
første
investering
var
en
nesten
3
meter
bred
printer
fra
alternative
volum.
Ønsker
du
10
vært
jobbetopp
både
og
tidlig,
og
ved idrettshøyskolen og
Vi er derfor avhengige av å være
spørsmål,
og vi
er også
ansvarlige
Det startet opp som Modulia med gave & profilartikler til næringslivet. Bedriftens første investering var en nesten 3 meterSki,
bred
fra
ogprinter
den ønsker
vi
åSki,
være
stanse”,
Eeg.med å stanse”,utdannet
kvalitetsleverandøren
Roland.
trykker
ups,
banneretrykker
ogen
plakater,
samt
skjærer
typer
folie,
varmetransfermerker
ogmed
den åønsker
vi sier
å være
sier Eeg.
t-skjorter,
5 drikkeflasker,
- roll
Vi er
foreløpig
liten
bedrift,
resultatene
begynner
nå åMaskinen
vise seg.
kvalitetsleverandøren
Roland.
Maskinen
roll ups,
bannere
ogalle
plakater,
samtderiblant
skjærer
alle
typer folie,300
deriblant varmetransfermerker
for
montering,
enten
det
er
en
har
tidligere
jobbet
hos
Løplabbet,
overlegne på kompetanse og
for tekstil. Dette oppdaget
idrettenDette
i Oppegård,
ogidretten
for å gjøre
en lang historie
endte
det ihistorie
navneskifte,
større det
lokaler
på 300kvm.
og en
for
tekstil.
oppdaget
i Oppegård,
og for kort,
å gjøre
en lang
kort,
endte
i navneskifte,
større
lokaler på 300kvm. og en
billige
kulepenner
eller
noen
men
har
et
betydelig
- Det
tar
tid
å
bygge
en
solid
butikk
Kristian
Norli
er
idrettsutdannet
og
service slik at våre lokale kunder
sykkel
fra
Merida
eller
Lapierre,
en
sportsbutikk. Idag har vi
avtale med flere
både
nært
ogidrettslag
fjernt og omsatte
i 2016
for nesten
seks millioner.
sportsbutikk.
Idagidrettslag
har vi avtale
med
flere
både nært
og fjernt
og omsatte
i 2016 for nesten seks millioner.
påskeegg til dine ansatte? Eller
potensiale og har opparbeidet en
fra bunn, men jeg opplever at vi er
alpinpakke fra Atomic, Völkl, Elan
kommer fra en stilling som
sprer det glade budskap og støtter
“Vi er foreløpig
liten bedrift,
men
et betydelig
potensiale og harInnen
opparbeidet
kundekrets.
gave & profil
har vi alt fra
trengerInnen
du
nøkkelbånd,
gave en
& bred
kommet
veldigenlangt,
vil har
sien
at
“Viog
er jeg
foreløpig
liten bred
bedrift,kundekrets.
men har et betydelig potensiale
og har opparbeidet
en 10
bred000
kundekrets.
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- Men har ikke dere sagt at dere
ikke ønsker å være en kjedebutikk
tidligere? Jo, det er riktig, og hadde
det ikke vært for den flotte
mottagelsen vi fikk samt
fleksibiliteten MX Sport har vist,
ville vi nok fortsatt vært utenfor.
Å være innenfor kjede gir oss en
rekke fordeler, særlig innen
markedsføring og innkjøp.
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Kongeveien 49 - post@follosport.no - www.follosport.no
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Håndballcamp vinterferien 2017
Mandag morgen i vinterferien
troppet ca. 20 spente barn opp i
Østre Greverud idrettshall klare
for håndballcamp, der stod Kjersti, Eirik og Rebekka klare som
trenere. Trenerne hadde laget et
godt opplegg hvor det var lagt
vekt på at det skulle både være
repetisjon på det spillerne hadde
gjort før, og også lære og utvikle
seg. Trenerne delte gruppa i to,
yngste på ene siden og de eldste
på andre siden.
Det ble servert frukt to ganger i
løpet av dagen i tillegg til lunsj.
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ALLE NYE CX-5 KAN NÅ
LEVERES MED FABRIKK
MONTERT WEBASTO FOR
ET TILLEGG PÅ KR 13.000.
VI HAR BILER PÅ LAGER

Alle medlemmer hos Oppegård IL
har 20% på deler og utstyr ved
service/reperasjoner hos Aerobil.
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Tirsdag troppet de samme barna
opp i hallen, men da med soveposer, liggeunderlag, dyner,
bamser, store bager og akebrett,
ski og kjelker. Denne dagen
var det duket for overnatting
i hallen. Så etter mange timer
med trening i hallen gledet alle
seg til middag. Celin og Malin,
kjøkkenhjelperne våre, hadde
laget taco. Etter middag tok alle
på seg vinterklær og vi gikk til
golfbanen for å ake og gå på
ski. Vi hadde en super kveld på
golfbanen. Kvelden senket seg,
og alle var slitne til sengetid.
Men for noen var det første gang
de sov med så mange, så noen
synes det var litt vanskelig å
sovne. Alle sovnet etter hvert og
sov godt natten gjennom.

MYE AKTIVITET: Litt styrketrening må til som håndballspiller.



FRA 350 400,- AWD BENSIN AUTOMAT FRA 419 400,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 12 900,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Alle nye Mazda personbiler
selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Kampanjeperiode Mazda CX-5 frem til 31.12.2016.
*Rentekampanje Mazda Finans, 2,95% nominell rente i 36 mnd, ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95% nom./5,06% eff. Egenkapitalkrav 0%, lånebeløp 150 000 o/5 år.
Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-. Terminbeløp 2 854,-. Rentekampanje gjelder på alle nye Mazda frem til 31.12.2016. Forbehold om trykkfeil.

Teglvegen 16 v/Ski Ishall, 1400 Ski

Tlf. 64 91 19 40

Vi gleder oss allerede til hånd-

www.aerobil.no
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Onsdag morgen var nok barna
litt slitne, men klare for siste
dag av håndballcampen. Barna
trente godt og lærte stadig nye
ting, og ble enda bedre på det
de kunne fra før.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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OVERNATTING: Deltakerne var i hallen både dag og natt.

ballcamp sommerferien og høstferien . Følg med på hjemmes-

iden til håndballgruppa for
påmelding.
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Hospitering – Til glede eller besvær?

FOTBALL

AVSLUTNINGSTURER 2017

Skal du på turnering, treningsleir eller avslutningstur med laget? La oss ta hånd om reise
og opphold, vi vet hva som skal til for en sportslig og sosialt vellykket tur.

AVSLUTNINGSCUPER
DANMARK
HØSTEN 2017

Skagen Sportscenter Cup Skagen Guttecup
Gutter 2003/2004
Jenter 2003/2004

13.-15. oktober
Nørresundby Juniorcup
Gutter 98/99/00

27.-29. oktober

Gutter 2001/2002

6.-8. oktober
Skagen Jentecup
Jenter 00/01/02

6.-8. oktober

AVSLUTNINGSTUR
SPANIA
HØSTFERIEN 2017

Hospitering av spillere er til tider
en utfordring i mange klubber,
også i fotballgruppa i OI. Det
finnes mange forskjellige
løsninger, og ingen fasit på hva
som er best.

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

Tekst: Mona Stormo Andersen,
leder av fotballgruppa

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

www.ior.no
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Kontakt oss
for mer informasjon

0317 www.dmtalvdal.no

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

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Noen fotballspillere har
behov for å spille med bedre og
sterkere medspillere fordi
ferdighetene deres er over
nivået til deres egen årgang.
Andre er svært treningsivrige og
modne kandidater som kan ta
med seg lærdom og bidra til en
mer disiplinert treningskultur i
sin egen gruppe etter en
hospiteringsperiode. Andre igjen
kan være umotiverte fordi de
kjeder seg på trening med de
samme trenerne som i årevis
har mast om de samme tingene.

NR. 1 - 2017

Men noe av det vanskeligste
med hospitering er utvelgelsen
av hvem som skal hospitere til
et lag over sin klasse. Det er
vanskelig å foreta en objektiv
og rettferdig utvelgelse av hvem
som skiller seg ut på en slik
måte at det er hensiktsmessig
med hospitering. Det gjør ikke
utvelgelsen enklere om det er
foreldre som skal foreta utvelgelsen. Og det har skjedd litt på
fotballfronten med tanke på hva
hospitering skal bidra til. Utvelgelsen skjer ikke nødvendigvis
etter de samme kriteriene som
når vi foreldre spilte fotball for
et par tiår siden.
Derfor har fotballgruppa utarbeidet retningsgivende kriterier
for hvem som skal hospitere
og en mal for avtaletekst mellom spiller og lag. I tillegg har 2
av våre eksterne profesjonelle
trenere fått ansvar for å være

hospiteringskoordinatorer for å
veilede lagene. De kan også gå
inn og gjøre endringer i prioriteringer av hospitanter om de
vurderer det nødvendig.
Ordningen baserer seg på andre
klubbers erfaringer og presiseringer er innarbeidet etter
tilbakemeldinger på trenerforum. Med dette håper vi klubben har lagt til rette for forutsigbarhet og en åpen praksis blant
trenere, spillere, hospiteringskoordinatorer og foreldre.
Kontaktinformasjon
hospiteringskoordinatorer:
Bonaventure «Boni» Maruti,
boniekm@hotmail.com, mobil
910 08 601.
Jonathan Ezeonwurie,
vagasport24@gmail.com, mobil
409 76 538.
Retningslinjer og avtaletekst kan
lastes ned på klubbens nettsider.
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Turn-hjørnet - Turngruppa
brøyter seg frem i OI

Ungdomsbirken: Alt fra seier
til sykehus for Oppegård IL

Iherdig “tiggerjobb” gir
resultater for turngruppa. Som man
kan se av bildene til høyre. I tillegg
har Kiwi Oppegård og Oppegård
IL Turn & Barn inngått tre års
sponsoravtale, hvor Kiwi sponser
turngruppa med kr 10.000 pr år.
Turngruppa takker for alle bidrag,
dette gjør det mulig å fornye oss.
Dugnad
I tillegg har vi satt i gang med
dugnadsjobb i turngruppa med salg
av fine bursdagskort. Kanskje har
du vært heldig å få besøk av en av
våre turnere?

STØTTER OI: Askim- og Spydeberg Sparebank støtter turngruppa med kr 20.000,-.

Antall turnere
Antall turnbarn holder seg rimelig
stabilt på rundt 230 stykker, og flere
partier er fullbooket. I tillegg ser vi
at det kommer noen langveisfra, og
det er gøy. Vi har turnere fra
Holmlia, Siggerud, Vinterbro,
Kolbotn og fra Oppegård.
Kurs for trenere
Nå i mars har nesten alle
trenerne våre deltatt på
“Aktivitetsleder Barneidrett” i
regi av Norges idrettsforbund. Vi
var heldige å få lagt kurset i egne
lokaler.
Hva skjer i turngruppa denne
våren?
Våren er i anmarsj og
aktivitetene i turngruppa
kommer på “løpende bånd”,
foreløpig er programmet:
• Først ut er treningssamling i
Haslehallen for 2. klasse og eldre
søndag 12.mars. Her får barna boltre seg i en skikkelig turnhall med
masse nye apparater og utstyr i 3-4
timer. Dette er noe vi prøver å få til
minimum 2 ganger i løpet av året,
inntil vi selv har en turnhall. Vi leier
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VANT: Emma var med i tetgruppen ved passering Sjusjøen - tilslutt var det de andre som fikk se ryggen på den kule
Oppegård-drakten.

STØTTER OI: Sofiemyr Frisør støtter turngruppa med kr 10.000,-.

Den 16. Ungdomsbirken på ski
gikk fra Sjusjøen til Birkebeiner
skistadion søndag 12.mars under
strålende forhold. For Oppegård
IL endte det med både seier og
utlevering av krykker.
Tekst: Roar Sellevoll
Foto: Privat

da også inn trener fra Oslo Turn.
• Helgen 31.mars til 2.april drar to
tropper og 3 trenere til Opplandspokalen i Lillehammer.
• Lørdag 10. juni er det kretsturnstevne i LetoHallen i Eidsvoll, her
håper vi at vi får med oss en stor
tropp i år da den ikke kolliderer
med Oppegårdmila som den har
gjort foregående år.
• Sommeravslutning
Årsmøte i turngruppa:

Som flere andre grupper i OI savner
Turngruppa engasjement blant
foreldre. På årets årsmøte møtte
det opp 2 i tillegg til styret.
Men vi håper på bedre oppmøte og
engasjement neste år.
Turnstyret for 2017 består nå av:
Borghild Holtedahl
Marion Løbak
Annegrethe Ravneberget
Eric Augustin Krogh
Svanhild Lillevold

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Emma Axelsson, J14, klatret helt
til topps etter ett tett oppgjør
helt til mållinjen. Etter å ha fulgt
hverandre som skygger gjennom løpet var Emma 4 sekunder
foran sin argeste konkurrent
over målstreken. Dette var andre
gang Emma vant Ungdomsbirken
(sist gang i 2015).
Fattige 3 sekunder var Eskil
Rød unna pallen i gutter 12
år. Med Eskil på en 4 plass og
klubbkompis Birk Haugnes på
9 plass gjorde Oppegård IL seg
NR. 1 - 2017

godt bemerket i den yngste
klassen også.Hele 2.400 løpere
var påmeldt til Ungdomsbirken,
hvor gutter 13 år var den største
klassen med over 350 deltakere.
Skiklubben Lyn er den største
med over 100 påmeldte, mens
Oppegård IL stilte med 21 løpere
til start. Og troppen hadde nok
vært enda større hadde det ikke
vært for litt sjukdom og noen
småskader.
Game over
En som aldri kom seg i mål for
egen maskin i år var Philip i
G13. 2 kilometer fra mål var han
uheldig og traff en liten isklump
ved ett sporskifte i stor fart.
Dette ført til ett fall om endte på
snøscooteren til Røde Kors og
rett til sykehuset på Lillehammer.
Derfra kom han ut på krykker,
med forstrukket leddbånd i ett

kne – og melding om at årets
skisesong nok er over for hans
del. Men allerede i bilen
hjemover snakket Philip om
“neste år så skal jeg ...” – god
bedring Philip!

PÅ SYKEHUSET: Philip endte rennet
på sykehuset i Lillehammer.
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For en håndballnatt
Fredag 3. mars var det klart
for vinterens vakreste eventyr
for klubbens håndballspillere –
håndballgruppas tradisjonelle
nattcup. Invitasjon ble sendt ut
i slutten av januar med påmeldingsfrist 8. februar. Påmeldingene strømmet på og i år måtte
en dessverre si nei takk til foreldrelag. Det var nok mange foreldre og barn som hadde sett frem
til å møtes i duell med henda på
ryggen eller med votter på hendene, men skulle en ha hatt med
flere lag hadde det vært langt på
natt før cupen hadde blitt ferdig.
Tekst: Lars G. Fredheim
Foto: Inger Johanne Strand

Totalt var det 37 lag som deltok. Dersom vi regner litt konservativt, at det det var i snitt
8 spillere pr. lag, betyr det at
nesten 300 spillere var med.
Tenker vi oss at hver av disse
hadde ca 1,3 tilskuere – var det
nesten 400 foreldre, besteforeldre, tanter og onkler som kom
og så på. Det blir ca. 700 personer som var innom hallen i løpet
av 8 timer. Det er veldig bra og
hyggelig!
Første kamp startet 16:30 og det
gikk deretter kamp i kamp frem
til halv ni. På og rundt banen
svermet det av figurer fra Hakkebakkeskogen, uteliggere, franske
pantomimefigurer rett fra Paris,
skotske lorder (heldigvis uten
sekkepiper), egyptiske mumier,
transvestitter, flyttekasser, herrelandslaget, poser med non-stop,
Herminer fra Harry Potter og en
28

MYE MORO: Deltakerne hadde vært kreative i valg av kostymer og utkledning.

rekke andre flotte utkledninger.
Alle var med på å skape en super
stemning i hallen!
Klokken ni på kvelden var
det klart for det tradisjonelle
fyrverkeriet. Det var kanskje
bedre i år enn noen gang. Etter
fyrverkeriet samlet alle lagene
seg på banen for utdeling av
premier. Juryen hadde en tøff
oppgave, men landet på at beste
utkledning gikk til G04 for totalt
gjennomført antrekk som skotter. Juryen fant ut at en ble nødt
til å dele ut en modighetspris.

Den fikk G05 for å ha stilt opp
med sminke, kjoler og til og
med BH-er med innhold...;-)
Skikkelig tøft gjort!!! Premie for
beste heiagjeng gikk til G06. Der
holdt foreldre og supportere et
øredøvende leven – og det lønte
seg! Alle tre premiene er kr.
1000,- til lagskassen, og premiepengene skal brukes til noe
sosialt for laget.
Etter premieutdelingen fortsatte
kampprogrammet helt til siste
kamp var ferdig kl 00:04 – da var
37 kamper med stor underhold-

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

ningsverdi gjennomført!
Arrangementskomiteen var i år
G03 og J03, og stor takk rettes
til foreldrene i begge leire som
velvillig stilte opp på alle typer
vakter. Klubbens unge dommere
bidro også sterkt til en flott avvikling – tusen takk!
Som mange kjenner til er sponsormarkedet utfordrende. Derfor
vil vi rette en stor takk til de som
velvillig stilte opp. Kulinaris med
sin fantastiske is. Stabburet/
Orkla Foods med mye godt til
NR. 1 - 2017

kiosken og Aerobil med hovedgevinst til lotteriet.
Helt til slutt rettes en stor takk
til spillere og foreldre som bidro
med kostymer, humør og spille-

glede som gjorde at kvelden ble
”The best nattcup, ever!!!” Vi
sees i rare og morsomme kostymer om et år!!!
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Oppegård Gutter 2003
til semifinale i IØR cup

Kong Harald foran Birken
Langrennsgruppas Synne
Råheim Borge, J15, har kjempet
i toppen i sin årsklasse i hele år –
og ville trolig vært høyt oppe på
resultatlisten i Ungdomsbirken i
mars også.
Det satte imidlertid Kong Harald
en stopper for i 2017. Hvert år
arrangeres nemlig Kong Haralds
Ungdomsstafett i Holmenkollen
hvor de to beste 15 og 16 åringen
i hver skikrets blir invitert til å
delta.
Synne representerte klubbdrakten til Oppegård IL med
bravur og gikk en suveren første
etappe for Akershus II – direkte
på NRK og med Kong Harald på
tribunen.

GODE: Oppegård Gutter 2003 spilte seg helt til semifinale i IØR cup.

IØR cup er en regionscup
arrangert av Håndballforbundet
Region Øst, sponset av Indre
Østfold Reisebyrå. I år var det
påmeldt 28 lag i klassen født i
2003 der kampene spilles gjennom hele sesongen. Oppegård
startet med å møte Rolvsøy i 1/16
dels finalen og vant solid 21-9.

har alltid vært et vanskelig lag å
møte der Ski har vunnet de fleste
kampene de siste årene, så vi var
forberedt på en tøff match.

Oppegård fikk walk over i 1/8
dels finalen mot Lommedalen
siden Lommedalen ikke fikk
avviklet kampen innen tidsfristen. Oppegård viste seg
imidlertid plassen verdig da de
slo Lommedalen i påfølgende
seriekamp 16-11 med et veldig
solid forsvarsspill.

Oppegård startet kampen i høyt
tempo og gikk raskt opp i
ledelsen. Midtveis i 1. omgang
ledet Oppegård 6-3 til stor glede
for hjemmesupporterne. Ski ville
det derimot annerledes og
reduserte til 6-6 før Oppegård
igjen gikk opp i ledelsen og til
pause sto det 12-9 til Oppegård.
Andre omgang ble en jevn
omgang der Ski aldri klarte å ta
igjen ledelsen til Oppegård som
vant 20 -16 og sikret seg plass i
semifinalen.

Onsdag 1. mars møtte Oppegård
naborival Ski i kvartfinalen. Ski

Oppegård rullerte med 10
utespillere og i løpet av kampen
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tegnet hele 8 av disse seg på scoringslisten. Et tøft og
konsentrert forsvarsspill, bredden i angrepsspillet sammen med
en keeper i storform som reddet
flere 100% sjanser overrasket Ski.
I semifinalen blir det enda tøffere
motstand mot Håndballklubben Rygge som er blandt
Norges beste lag i Gutter 2003
klassen og kom i fjor på
andreplass i Petter Wessel Cup,
som er ansett som uoffesielt NM
for aldersbestemte lag.

Vi prosjekter nå en flott
eiendom i
SÆTRESKOGVEIEN 25

NYTT PROSJEKT KOMMER FOR SALG!
Vi ønsker alle
OI-medlemmer
lykke til med vårsesongen!

Antatt salgsstart og
byggestart våren 2017
Fastpriser + lave omk.
Alle boligene inneholder:
4 Soverom, 2 Stuer, 2 Bad,
Vaskerom, Kjøkken
Dobbelgarasjer og store
utearealer!
Meld din interesse
mail: post@aeko.no

Oppegård gleder seg til å gi alt
for å overraske Rygge som skal
kjempe hardt for å vinne en plass
i finalen. Heia Oppegård G03!

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

MØTTE KONGEN: Synne, i gul og sort OI-drakt, fikk hilse på Kongen i
forbindelse med ungdomsstafetten under Holmenkollen skifestival.

EIENDOM SØKES!

Vi søker stadig etter eiendommer for boligutvikling i lokalmiljøet,
ta gjerne kontakt om du har en eiendom du tror kan egne seg!
post@aeko.no
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Oppegård-gutt tatt ut til junior-EM

Gifstad nummer 24 i Vasaloppet
Thomas Gifstad fra Oppegård
som nå går for det tyske
langløpsteamet «Team Forever
Nordic» har satt sitt preg på flere
langløp de siste årene. Han gikk
40 minutter alene i brudd i
Marcialonga i år og ble etterpå
takket av renndirektøren. Gifstad
tok også den første spurtprisen
i fjorårets Vasaloppet.
Tekst: Sportsmanden.no.
Foto: Privat
Under Vasaloppet i år gikk
Thomas disiplinert og taktisk
klokt, var hele tiden på halen
av det store tetfeltet som lenge
talte opp mot 50 løpere, men
avanserte kraftig mot slutten og
tok spurten i en sterk pulje noen
minutter bak de aller beste, til
24.-plass.

SOLID SESONG: Erlend Hokholt har prestert godt i vinter. Foto: Privat.

Oppegårdgutten Erlend
Hokholt, som representerer Oslo
Skiskytterlag (OSSL) i skiskyting
og går langrenn for Oppegård
Idrettslag, har hatt en veldig god
skisesong.
Etter sterke resultater i både
Norges Cup Junior og Senior, ble
Erlend i dag tatt ut for å
representere Norge under Jr EM
Nove Mesto, Tsjekkia, noe som
har vært et av hans store mål for
sesongen.
Der endte Hokholdt på en 64.
plass av 122 startende.
–Jeg var skuffet der og da over
resultatet, men når jeg ser tilbake
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på det var det kult og i det hele
tatt få være med på det, sier Hokholt ifølge Oppegård avis.
– Det var egentlig det som var
meningen, få den erfaringen med
å være med på store
arrangementer. Nå har
jeg vært igjennom det
sånn at det blir lettere å
komme inn i rutinene
når jeg blir senior. Det
er stor verdi å ta med
seg videre, fortsetter
Hokoholt.

Holmenkollen på søndag, hvor
han gikk en meget sterk 2 etappe
og gikk laget opp fra 4 til 1 plass
med en ledelse på 29 sek. til 3
etappen.

Ellers var han med
å sikre Jr. NM Gull
i skiskyting M19-21
for Oslo & Akershus i

Like bak fulgte langløpskanoner
som Morten Eide Pedersen (vinner av forrige løp i Ski
Classics), Anders Mølmen Høst
(nr. 3 i fjorårets Vasaloppet),
Simen Østensen og Øystein Pettersen.
- Spurten satt bra
Solide saker, selv om Thomas
heller ikke nå var helt fornøyd:
- Spurten satt bra, kun en taktisk
bommert hindret meg ifra en
plassering helt der oppe. Men
utrolig gøy at kroppen endelig
fungerer igjen og totalt sett
veldig fornøyd med en 24.plass
i Vasaloppet, skrev Thomas selv
på sin facebookside.
Solobrudd
Mens Tord Asle Gjerdalen fra
Team Santander ble historisk

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være
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GOD SPURT: Thomas Gifstad staket inn til en 24.-plass under Vasaloppet.

i januar med sin tredje strake
seier i Marcialonga, takket renndirektøren også Thomas Gifstad
for sitt lange solobrudd i «Den
lange marsjen». I 40 minutter
lå den brave nordmannen, som
går for det relativt ukjente tyske
laget Team Forever Nordic, alene
i front og på det meste ledet han
med over 40 sekunder til det
jagende feltet

mt der han kom helt først, dønn
alene gjennom små alpelandsbyer stinne av folk langs løypa.
Direktøren for Ski Classics takket
han etter løpet og sa at det var
slike bruddforsøk de trengte for
at det skulle bli spennende TV
og at det betød enormt mye for
framtiden til Ski Classics som TV
konsept, forteller pappa Tron
Gifstad til Sportsmanden.

– Med brukket trinse og dårlig
form ble dagen likevel ikke så
verst med litt TV og premiepenger som senere ble donert til
McDonald’s, skrev Gifstad selv
på sin instagramkonto!

– Dessverre mistet Thomas
trinsa på staven etter hvert, så
det ble håpløst å stake i motbakkene og han tapte over to minutter til teten bare opp siste bakken på 2,5 km. Det skjer alltid
noe med Thomas, så 46.-plass
og 5.56 bak vinneren var greit,
konkluderte Gifstad senior.

– Han sa det var fantastisk gøy
fordi alle langs løypa heiet enor-
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Follosmashen etablert som vår badmintonfest
Siste helgen i januar arrangerte
vi nok en gang follosmashen på
hjemmebane. Vi inviterte alle
klubbene rundt Oslofjorden til
barne og ungdomsturnering i
Østre Greverud Flerbrukshall.
Responsen var stor, og vi endte
opp med 110 deltakere fra 8
til 18 år, og avviklet snaue 200
kamper fordelt på lørdag og
søndag.
Tekst: Markus Haukebøe

Oppegård dominerte
I noen av klassene var OI helt
dominerende, både i antall
deltakere og i resultater. Vi var
største klubb, og både i U11 og
U13 hadde vi halvparten av spillerne. Med våre nye profildrakter preget vi hallen på en stolt og
fin måte.
I herresingle U13A tok Bjørn
D. Leyser-Henriksen seg til en
fin 2. plass. Dette var en av de
hardeste klassene i turneringen,
og viser at vi markerer oss med
høyere nivå på spillerne.
I damesingle U13 B hadde vi
både Emilie Haukebøe og Amalie
Theil videre fra gruppespillet.
Til slutt måtte vi gi tapt i finalen,
men endte med 2 av 3 på pallen. Blant de litt eldre var vi helt
overlegne i dameklassen i u15B,
med 1. plass til Caroline Huber,
2. plass til Kaisa Sandboe og 3.
plass til Selma Bøhn.
Det er moro med litt OI dominans på pallen, spesielt i en
klasser med mye motstand fra
andre klubber.
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FINE PREMIER: Medaljer og pokaler ble delt ut mot slutten av turneringen.

Arrangementet
Gjennom turneringa fikk vi
kjenne på dugnadsånden og
møtte bare velvillighet fra alle
vi spurte. Det er moro å gjennomføre noe slik når alle stiller
opp og alt går på skinner. Slike
arrangementer samler utøvere
og foreldre på en god måte og er
med å bygge klubbånden.

Vi gyver gjerne løs på flere slike
arrangementer.
Lyst til å prøve badminton:
Oppegård Idrettslag har en etablert badmintongruppe (startet
våren 2013) som per i dag teller
mellom 60 og 70 utøvere. Vi
favner barn og unge mellom 6 og
17 år, og har også et spilltilbud
for voksne.

Oppegård idrettslag – der alle har glede av å være

Vi trener hver tirsdag 18:00 og
torsdag klokken 16:30 i Østre
Greverud fleridrettshall (ved
golfbanen i Oppegård). Vi har
plass til flere, og man behøver
ingen forkunnskap
Voksentreninga er søndag 20:00.
Dersom man ønsker å delta er
det bare å møte opp.
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Oppegård IL Badmintongruppa
Markus Haukebøe (Leder) m:
98290031 epost: Markus@oxx.
no
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På tide med en Juniorøkonom-avtale?
En Juniorøkonom er et barn mellom 8 og 13 år som har egen brukskonto og et Juniorkort. Målet er at barnet tidlig skal etablere gode
vaner, og få et forhold til forbruk og sparing.
Kontakt oss på post@asbank.no, så ordner vi det praktiske og gjør
litt stas på junioren din.

Større enn en bank.
Ved din side.

www.asbank.no

En alliansebank i eika.

