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Høsten har tatt tak og vinteren er i skrivende stund i 

anmarsj. Nok en utgave av Sport i Fokus er nå ute. 

Vi takker alle for bidragene vi får til vår utgivelse. 

Både den økonomiske støtten vi får fra våre medlem-
mer og for støtten fra næringslivet rundt oss. Tilba-

kemeldingene på bladet er svært positive og en inspi-

rasjon til å fortsette utgivelsene og på den måten få 
fortalt litt om alt som rører seg i SIF. Vi vil også få 

benyttet mulighet til å få takke alle spillerne som har 

registrert SIF som mottaker av grasrotandelen. Mid-
lene kommer godt med. Det er krevende å holde i 

gang et høyt aktivitetsnivå i gruppene og dugnads-

innsats er helt nødvendig. Vi vet at mange er veldig 

opptatt og at det av og til kan være en utfordring og 
rekke over alt. Da kommer disse midlene godt med. 

 

Den 6. oktober ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i 
SIF. Da ble Snertingdal Idrettsforening og Nedre Snertingdal idretts-

lag vedtatt slått sammen til ett lag. Dette er positivt for bygda vår da 

alle kreftene kan samles om å ha ett aktivt lag i bygda vår. Vi ønsker 
medlemmene i Nedre Snertingdal Idrettslag velkomne. 

 

Et godt eksempel på at vi går i riktig retning gjennom denne sam-

menslåingen kan vi se i skigruppa. Det er ressurskrevende å holde 
mange anlegg moderne og trygge for deltakerne. Enorm dugnads-

innsats i skigruppa har ført til at ny lysløype har sett dagens lys ved 

skolen etter at det ble vedtatt å satse på ei løype. I den nye traseen er 
det blitt mulig å skøyte og treningsforholdene er dermed blitt bedre 

tilrettelagt. Dette er flott. 

 

Det skjer mye positivt i SIF og det er fortsatt mye som kan bli enda 
bedre. God koordinering mellom hovedstyret og undergruppene kan 

bidra til at vi får mer ut av sponsorer, tilskuddsordninger, dugnader 

mv. Bedre samarbeid og erfaringsutvekslinger i forbindelse med 
organisering av aktiviteter, treninger etc, vil bedre kompetansen. 

Dette vil igjen lette arbeidet og bedrer utbytte for ungene. 

 
Vi tillater oss også i dette nummeret og legge ved en giro til 

de som ønsker å støtte oss. Ellers minner vi om at alle som 

spiller kan registrere SIF som mottaker av Grasrotandelen. 

Dette koster deg ingenting, men gir et verdifullt bidrag i vår 
kasse. 

 

Vi i Snertingdal Idrettsforening ønsker alle en riktig God Jul 
og ser fram til et fortsatt godt samarbeid! 

 

 
Steffen Skolseg 
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Kvalitetsvarer fra Ullmax er en glimrende julegave eller en varm gave til deg selv. Vi har nå en de-

monstrasjonsbag som gjør det mulig for deg å se nærmere på produktene. Ta kontakt med lederen i en av 

våre grupper for info om bestilling av varer. Når SIF sender inn en samlebestilling, vil 30% av salgssummen 

tilfalle klubben.  Bestiller du på nettet vil SIF få 25% av salgssummen.  

Takk for at du støtter SIF også på denne måten. ÅGE 



Tekst og foto: Siv Kari Svendsen 
Nordseth 

Snertingdal G09  
er gutter og jenter født i år 2000. 

Serien begynte 5.mai og gruppa 

bestod av følgende lag: Torpa, 
Nordre Land 1 og 2, Søndre Land 1 

og 2, Varde, Vardal 2. Det ble både 

seiere og tap.  
Trener er Arvid Haugen og opp-

mann er Tom Egil Sollien. 

I slutten av juni var det tid for bir-

F.v. bak: Ingvild Beck Lundberg, Magnus Grøterud, 

Karen Amalie Nordseth, Aleksander Hansen Sollien, 

Daniel Trønnes Johansen. F.v foran Martin Engen 

Brenden, Thomas Tømte og Kristine Søreng Engen. 

(Kristoffer Skolseg ikke med på bildet) 

F.v i røde drakter: Daniel Trønnes Johansen, Simen Haugen, Alek-

sander H. Sollien og Kristine S. Engen. 

Aleksander H. Sollien prøver skuddfoten på Knøttiaden. 

F.v. Peder Elias Nordseth, Tobias E. Boday og nr 7 

Sigurd Grøterud. 

Medaljer er stas å få, f.v. Mats Jensen, Adrian 

Ringvold, Ole Kristian B. Aalseth, Tobias E. 

Boday, Sigurd Grøterud og Gaute K. Sakshaug. 

Medaljer hører med når en har vært 
på cup. F.v Karen Amalie Nordseth 

og Kristine S. Engen. 

Snertingdal G09 

kebeiner cup på Rena. Denne hel-
gen var preget av fotball og moro.  

Bading i Glomma ble det også tid 

til.  
I september var det Knøttiade på 

Biri. Her var det 52 lag som var 

samlet for å spille mye fotball. 
Det ble mange mål og taklinger 

denne vellykkede dagen på Biri. G 

09 spilte tre kamper denne dagen, 

det ble en seier, et tap og en uav-
gjort. 

Nå er sesongen slutt og vi takker 

trener og oppmenn for en kjempe-
jobb og alle spillere på G09 for en 

meget god innsats. Vel møtt til et 

nytt fotball år  

Simen Haugen puster ut etter en kamp 

på Rena. 



Tekst og foto: Siv Kari 
Svendsen Nordseth 

 

Snertingdal G06  
er gutter født i 2003 og 

2004. Oppmann og trener 

Aina Kvernsveen med 
god hjelp av Bjørn Remi 

Jensen, - en stor takk til 

dere og alle guttene på 
G06 for en kjempe god 

innsats i sesongen 09. 

De begynte å trene i mai 
og var med i seriespill 

etter ferien. De møtte 

Kapp, Reinsvoll, Lena, 

Kolbu/KK 1 og 2 og Bø-
verbru. De begynte veldig 

bra med seier i første 

kamp og deretter ble det 
både seiere og tap. Men 

guttene tok alt med et 

smil for å spille 
kamp var stort.  

G06 deltok på Knøt-

tiaden på Biri i sep-

tember, her var det 
full innsats både på 

fotballbanen og 

utenfor i mellom 
kampene.  

Sesongen ble avslut-

tet med DnB NOR 

cup i Dokkahallen. 

Her ble de delt inn i 

to lag, slik at de 

skulle få litt mer 

spilletid.  

F.v bak trener Aina Kvernsveen, Ole Kristian 
Brobakken Aalseth, Gaute Kvernsveen Saks-
haug, Sigurd Grøterud, Peder Elias Nordseth, 
Sigurd A. Aalseth og Simen Melbye Myhren. 
F.v foran Adrian Ringvold, Marius Engen Bren-
den, Mats Jensen, Tobias Engen Boday og 

Lars Wallin. 

F.v. Peder Elias Nordseth, Tobias E. Boday og nr 7 

Sigurd Grøterud. 

Medaljer er stas å få, f.v. Mats Jensen, Adrian 

Ringvold, Ole Kristian B. Aalseth, Tobias E. 

Boday, Sigurd Grøterud og Gaute K. Sakshaug. 

Snertingdal G06 

F.v bak: Tobias E. Boday, Mats Jensen, Simen Melbye 
Myhren, Lars Wallin. F.v foran: Gaute Sakshaug 

Kvernsveen og Sigurd Grøterud. 

F.v bak: Marius E. Brenden, Peder Elias Nord-
seth, Adrian Ringvold. F.v foran: Sigurd  A. Aal-

seth og Sander Ødegårdstuen Aaraas. 



Gutter 14 
Tekst: Magnus Dybdal og Vegard Jostad 

 
Gutter 14 startet opp etter jul og de satset på et 11-

lag, men problemet var mangel på spillere. Derfor 

måtte laget bruke 1994, 1995, 1996 og 1997 mo-
deller for å få et fullt 11-lag. Det var en del skep-

sis over å bruke så unge spillere, men de har klart 

seg utrolig bra tross deres lave alder i forhold til 
aldersgruppen de var meldt i. 

 

Laget begynte med to treninger pr. uke. En inne i 

snertingdalshallen og en ute på grusbanen. 
De fikk først prøvd seg i TINE elite cup i Brum-

mendal. Der fikk laget tøff motstand fra de beste 

1995 lagene i Indre Østland Fotballkrets. SIF vant 
sin første kamp mot Nybergsund/Trysil, men tapte 

mot regjerende kretsmester Brummendal 8-0. De 

endte til slutt på 8. plass. Elleve lag deltok i turne-

ringen. 
 

I vårsesongen endte laget på 2. plass i puljen sin 

og rykket dermed opp til en vanskeligere avdeling. 
I høst møtte de gode lag som Gjøvik-Lyn, men 

tapte bare en kamp. SIF klarte med god innsats og 

Foran fra venstre: Niklas Engen, Simen U. 
Skiaker, Bjørn Ole Sakshaug, Ole Kristian 
Haugen, Fredrik Haganæs, Martin Strand, 
Mads Hasle og Stig Andre Fekjær. 
Bak fra venstre: Tony Ambjør, Marius Ul-
vesveen, Magnus Dybdal, Håvard Snekker-
haugen, Kristian Grøterud og Vegard 
Jostad. (Joakim B Engen var ikke tilstede da 
bildet ble tatt.) 

moral å vinne høstpuljen sin, noe som er meget 
bra. 

Trener: Egil Skiaker. Oppmenn: Tormod Ul-

vesveen og Gjermund Grøterud 

Styret for fotball:  
Leder: Tor Arne Volden 
Kasserer: Ingebjørg Felde 

Styremedl:   Tone Lundberg 

  Edward Snekkerhaugen 

  Stein Ola Engen 
  Chris André Lehre Moen 

A-laget sesongen 2009 

Sluttabell alle lag S V U T MF D P 

Biri 18 17 1 0 176-16 160 52 

Raufoss 3 18 12 2 4 114-44 70 38 

Søndre Land 2 18 12 0 6 109-59 50 36 

Snertingdal 18 11 1 6 132-49 83 34 

Reinsvoll 2 7er 18 11 0 7 129-101 28 33 

Nordre Land 2 7er 18 10 1 7 130-83 47 31 

Vest Torpa 2 18 8 1 9 84-82 2 25 

Ringelia 7er 18 4 0 
1

4 73-169 -96 12 

NFK Breiskallen 7er 18 2 0 
1

6 35-185 -150 6 

Kastad 18 0 0 
1

8 12-206 -194 0 



Superkryss 
Finn 10 ord som er gjemt mellom bokstavene nedenfor 

O F C I P H C S N S S S L E T K  

J S S E S E E K R N O H O K O S  

L F L H O R N I B H S X R E E T  

G E E U R P S S Y E P I Z Q B U  

E V S E N S G I G S K V Z H H O  

G I G O O K S F R L K V E T R Q  

S N E R T I N G D A L I T E C W  

K T A L A I M T L N U V S F T P  

I E T T R A S A I G B F R K U N  

D R Q D I L K M L R B X Q D O N  

R S E N S O E I R E R U L I N E  

E L J R P T P R Y N E H H O Q L  

S I E O J X E K O N N D W F R P  

S J N I P B E H U R N R E E S N  

T A A E X S J I F I O D F U D L  

S E K S V Q G Z J E M J H C G P  

Ta utgangspunkt i den sorte ruten og tegn femten rette streker 

mellom firkantene uten å krysse linjene. Du skal komme tilba-

ke til en av naborutene til den svarte firkanten. Du kan ikke 

lage ny vei i den nederste rekken hvor det mangler en strek.   

Hvilke engelske ”jule-ord” gjemmer seg? 

GRAFER 
Sett på x og e på 

den høyre grafen, 

slik at f.eks x1 har 

nøyaktig samme 
forbindelseslinjer 

e til de andre 

punktene. 



50 år i orienteringens tjeneste. 
 
Tekst og foto: Erik Hasli 

 
I følge ”Orienteringens historie i Snertingdal” løp Marit Øde-

gårdstuen, eller Onsrud som hun het den gang, sitt første o-

løp den 18.mai i 1959. Også i 2009 har Marit deltatt i mange 

løp. Med unntak av en 10-årsperiode 

fra 1961 til 1971, hvor hun satte fire 

barn til verden, har Marit vært aktiv 

som løper, tillitsvalgt og dugnadsarbei-

der i o-klubben i hele 50 år ! 

 

Hun husker at hun ble med på det førs-

te løpet fordi hun hadde førerkort. Erik 
Skjerven skulle på o-løp lenger opp i 

dalen, og han trengte skyss. Dermed 

fikk Marit låne bil av faren slik at hun 

kunne kjøre. Hun var en mer erfaren 

sjåfør enn o-løper, så hun husker at 

hun hang på Erik så godt hun kunne 

gjennom løypa. Men gnisten for orien-

tering var tent. 

 

Samme høst ble hun som første kvinne 

valgt inn i styret i klubben, og hun 
minnes spesielt et styremøte i Ytterroa 

på vinteren. Det var kommet mye snø, 

og føret var tufsete. Derfor valgte Ma-

rit traktor i stedet for bil denne kvel-

den. På vei hjem fra styremøtet kjørte 

Kjell Jostad seg fast med bilen sin ved 

Bekkemellom. Men med en kvinne i 

styret var ikke det noe problem. ”Marit 

med traktoren” tauet ham opp til 

”laget”. 

Siden den gang har Marit hatt utallige 

verv i alle år. Vi kan nevne sekretær, kasserer, hovedkomité-
medlem og løpsleder O-land, ja vi kan ikke huske at Marit 

ikke har vært med når en jobb skulle gjøres. 

 

Fra den første perioden sitter spesielt et midtsommer-o-løp i 

Bagn i minnet. Marit fikk problemer med orienteringen un-

derveis og ante til slutt ikke hvor hun var. Hun bestemte seg 

da for å gå i en bestemt retning, med det mål for øyet å finne 

en stor og oppfangende detalj. Beslutningen var vellykket, 

for etter en tids løping, traff hun jernbanelinja og fulgte den 

til Etna stasjon. Stasjonen var betjent, men betjeningen var 

betenkt på å ringe da det gikk et kraftig tordenvær i området. 
Men det ble til slutt ringt, og det kom en bil fra løpets sam-

lingsplass og hentet Marit. 

 

Svenske 5-dagars eller O-ringen har hatt fast besøk av Marit i 

20 år. Det betyr rundt 100 o-løp i svenske skoger. Debuten var 

i Falun i 1985 mens den foreløpig siste deltakelsen var i 2007 i 

Östergötland. Dette er virkelig en massemønstring og i Falun 
deltok 25.000 løpere. Familiens ferie har de siste 20 årene vært 

lagt til dette arrangementet. 

Marit har hatt sportslig suksess i Sverige. Foruten flere etappe-

seire, gikk hun til topps sammenlagt i sin klasse i Värmland i 

1996. Det er en stor prestasjon for her er det gjerne et par hund-

re løpere i klassa. Under seierslø-

pet i 1996 startet hun som nummer 

tre på jaktstarten siste dag. Da hun 

så lederen ta feil søkk ut fra start, 

kom nervene. Hun klarte likevel å 

holde dem under kontroll, selv om 

det ante henne at hun tidlig var i 
tet. Hun forsvarte teten og kom 

først i mål. Hun sitter fremdeles på 

en ubrukt billett fra Svenska Järn-

vegar på 500 kroner som hun fikk 

i premie den gang. 

 

Marit vant også O-land sammen-

lagt i 1985, før klubben ble ar-

rangør og gjorde det umulig å del-

ta på alle løpene. Hun var også 

den gang tredje kvinne ut i jakt-
starten, men på meldeposten (nest 

siste) møtte hun de to foranstarten-

de da hun løp ut fra posten. En av 

disse var sterke Reidun Opperud 

fra Rond O-lag. Hun hadde fått et 

forsprang og slapp et fryktet spurt-

oppgjør om seieren. 

 

Marit har mange KM-medaljer, 

også flere gull. Antallet husker 

hun ikke. 

 
For Marit og ektemannen Bjørn ble orientering en livsstil, 

Bjørn var lagleder og tilrettelegger, mens Marit og barna løp. 

Det sosiale og det å få være ute i naturen, er vel så viktig som 

sportslig suksess, synes Marit. Hun håper flere i Snertingdal får 

øynene opp for denne fine aktiviteten. Spesielt for barnefamili-

er er orientering midt i blinken ettersom alle kan være med på 

samme aktivitet, noe som fører til mindre stress og mas. 

 

Selv innser Marit at hun er på tampen av sin aktive karriere, 

men hun utelukker på ingen måte deltakelse i noen lokale løp 

også i årene framover. Artikkelskriveren tror heller ikke han 
har sett det siste av den lettbente veteranen i o-løypene ! 

 

Marit i fin driv mot mål under O-land i 2008. 

Marit i fint driv 



Avdeling i Snertingdal 

Trenger du elektrikker?  

 
ring 61 13 87 50 

E-post: firmapost@bakkeelinst.no 

Din Kraftfôrkonsulent 
 

Siv Kari Nordseth 
 

 

Tlf. 911 69 002 
e-post: siv.nordseth@felleskjopet.no 

SUPERKRYSS 

is, ski, langrenn, 
sif, klubbrenn, po-

kal, skisko, 

skidress, vinter, 

snertingdal,  

Styret i SIF Orientering 
Fra venstre: Erik Hasli (kasserer), Frode Ødegårdstuen (styremedlem), 

Anita Stenseth (sekretær), Hanne Holmen (nestleder) og Øystein Hol-

men (leder). 

Svar på hjernetrimmen! 

Engelske ”jule-ord” 
1. Christmas 

2. Santa Claus 

3. Star 

4. Snowman 

5. Presents 

6. Rudolph 

Nytt æresmedlem i SIF Orientering 

 

Tekst og foto: Erik Hasli 

 
Under SIF orienterings årsmøte 20.11 ble Marit Øde-

gårdstuen utnevnt til æresmedlem i klubben. Hun ble 

dermed klubbens åttende æresmedlem siden orientering-

ens oppstart i Snertingdal i 1940, og hun ble overrakt et 

gravert glassfat av klubbens leder. 

 

Hun er klubbens første kvinnelige æresmedlem. 

Tidligere utnevnte æresmedlemmer er Hallvard Hellkås, 

Sigurd Inngjerdingen, Helmer Skarstad, Anton Sørberg, 

Helge Rønningsveen, Helge Raaholdt og Arne Brennha-

gen. 

 
Omtale av Marit finner du i egen artikkel. 

 

Sport I Fokus gratulerer med 

utmerkelsen ! 

Treningstilbud 
Tekst: Erik Hasli 
 

SIF Orientering har tatt initiativ til et treningstilbud for SIFs medlemmer 

og for så vidt hele Snertingdals befolkning. 

Tilbudet er intervalltrening (løping) i ulike varianter. Dette høres nok hardt 

ut, men artikkelforfatteren er blant flere andre en garanti for at nivået pas-

ser de fleste. Her kan alle løpe med sin egen fart! 

 

Ta med refleksvest og gode joggesko for løping på vinterføre. Alle er hjer-

telig velkommen ! 

Vi møter opp på Snertingdal skole hver torsdag kl. 18.30. Vi er allerede i 

gang. 



Årets sesong ga 5 KM-gull til  

SIF Orientering 
 

Tekst og foto: Erik Hasli 

 

Selv om 27 forskjellige løpere har representert SIF 
Orientering/Synnfjell OK denne sesongen, er det en 

liten klubb i o-sammenheng. Derfor er det med stolt-

het vi kan berette om hele 5 KM-titler i sommer.  

 
Thea Hasli gjorde rent bord i D 15-16. Hun vant KM

-titler i både sprint, mellom- og langdistanse. Frode 

Ødegårdstuen (H 35) og Unn Mette Klopbakken 
(D 40) løp inn til hvert sitt gull på henholdsvis mel-

lom- og langdistanse. I tillegg til dette tok Hanne 

Holmen (D 21) KM-sølv på mellomdistanse og 

Bjørnar Ødegårdstuen (H 21) KM-bronse i sprint. 
 

Klubben har ikke klart å stille lag i noen av KM-

stafettene, så der uteble medaljene. 
 

Thea Hasli har hatt en god sesong. Foruten suksessen i 

kretsmesterskapene, har hun 5 klasseseire i øvrige løp. 
Thea var eneste deltaker på årets ”Hovedløp for yngre” 

som er uoffisielt norgesmesterskap for ungdom fra 14 til 

16 år. Under ”Hovedløpet sprint” i Drammen sentrum ble 

hun nr. 21 og midt på resultatlista i D 16. Hun brukte 
16.10 min. og var med det bare 1.44 min. etter vinneren i 

en løype på 2,5 km med 15 pos-

ter. Under ”Hovedløpet langdis-
tanse” på Konnerud dagen etter 

ble det en 23.plass etter et noe 

rufsete løp. Kretsstafetten avslut-
tet leiren i forbindelse med Ho-

vedløpene. Thea løp 1.etappe for 

Oppland. Hun vekslet som nr. 5 

av 50 lag, men Opplands lag var 
dessverre sjanseløst videre i sta-

fetten. 

 
Aries-cupen er en serie på 5 løp 

for barn og ungdom hvor resulta-

tene fra de fire første løpene dan-

ner grunnlaget for en jaktstart i 
finalen. Thea lå dårlig an etter tre 

løp, men seier i det fjerde løpet, 

gjorde at hun bare hadde 40 se-
kunder å ta inn på lederen. Etter 

en meget spennende sprint i Løten sentrum, hvor til-
skuerne kunne se løperne på flere poster i løypa, av-

gjorde Thea løpet på nest siste post, og hun kunne mot-

ta den gule ledertrøya til odel og eie. 

Thea avsluttet sesongen med en sterk 11.plass i den 62 
jenter store 15-16-klassen på Blodslitet i Fredrikstad i 

oktober. 

 
Thea i aksjon under Aries-cupens 3.løp ved 

Klevfos industrimuseum på Ådalsbruk. 

 
Foruten de allerede nevnte kan Vetle Klett-

hagen, Hege Skundberg Kletthagen og 

Agnethe Hasli skilte med klasseseire i årets 

sesong. 
 

 Klubben har også hatt deltakere internasjo-

nalt, riktignok på ”egen regning og risiko” 
og ikke som uttatte løpere for å forsvare 

konge og fedreland. Under påskeløpene ved 

Herning og Holstebro på Jylland i Danmark 
deltok Kai, Ingrid og Mats Byfuglien i 

tillegg til Wenche Brobakken og Frode 

Ødegårdstuen. Under svenske 5-dagars i 

Eksjø var klubben representert ved Hanne 

Holmen og Øystein Holmen. 

Unn Mette Klopbakken og Thea Hasli, to for-
nøyde kretsmestre på langdistansen på Lygna. 

Thea Hasli 



Isbjørn Køpp 
- en kjempe suksess i Sner-

tingdalshallen 
 

Tekst/foto: Erik Sveen. 

 

Håndball kretsen utfordret tidligere i 

høst klubbene i Hedmark og Oppland til 

å lage ett arrangement for 8 og 9 åring-

er med fokus på å lage en dag med litt 

”ekstra”.  Fire klubber meldte sin in-

teresse, men det var bare Snertingdal 

som ble igjen som arrangør. 
- Og for en dag vi fikk i hallen. Det er vel 

sjelden vi har opplevd slik stemning og 

aktivitet i hallen. I tillegg til håndball 

kamper, var det ballaktivitet nede i 

hallen, ansikts maling, vi hadde Is-

bjørn-maskotter med oss hele dagen 

og ikke minst så hadde vi besøk av  

Else Marthe. Dagen var planlagt i 

samarbeid med Knut Egil Ervik fra regionskontoret., 

men det var vi som hadde regien. 

 
I løpet av dagen ble det spilt 31 håndballkamper, to og 

 

Snertingdal J/G- 8 
Tekst og foto: Erik Sveen 

 
J-8 er spillere som er 7 og 8 år.  De har trent 

sammen siden august i år. Trenere for J-8 er 
Ane. K. Sakshaug, Jane Kristin Lyshaugen 

og Lene Toppen. Oppmenn er Monica 

Øverstad og Astrid Engen. De som er 8 år 
spiller på tvers av håndballbanen og det er 

fire utespillere på banen. Vi har derfor meldt 

på to J-8 lag så alle skal få mest mulig spille 
tid.  

Sesongen startet med ”Isbjørn køpp” den 18. oktober i 

Snertingdalshallen. Der fikk vi hilse på 

Else Marthe, mange fikk ansikts-
maling og det var to maskoter 

som også var vel-

dig populære. 
Vi er veldig 

fornøyd med 

”køppen” og 

lagene spil-
te tre kam-

per og vant 

en kamp 
hver. Kjem-

pebra.  

I Isbjørnse-
rien er det 

to kamper ble spilt samtidig. Vi hadde med lag fra 

Lillehammer, Storhamar, Vang, Redalen og Nordre 

Land. Vi stilte dessuten med 4 egne lag. Gutter 8 

hadde sine 2 første kamper her etter kun å ha 

hatt en trening.  
For å få til arrangementet trengtes det mange 

frivillige. Her ble det gjort en kjempeinnsats 

fra foreldrene for å dette i havn. Også spil-

leren fra de to eldste lagene stilte på dugnad 

denne dagen. 

 

Tidligere spillere fra 14-års laget i fjor har 

tidligere i høst gått på barnekamplederkurs, og 

alle stilte opp. I tillegg ledet Knut Egil Ervik og 

Else Marthe en kamp hver. 

 

Tilbakemeldinger fra foreldre og lagledere fra 
deltagende klubber var bare positive. I tillegg 

fikk vi en flott reportasje i Oppland. På 

hjemme sida til Håndball-kretsen sto også 

ett flott referat.( http://www.handball.no/

p1.asp?p=25189 ) 

 

Dette er måten å arrangere Isbjørn-køpp var utsagnet fra kret-

sen. 

tre kampdager 
før og tre etter 

jul og det spil-

les to kamper 

samme dag. 
Isbjørnseri-

en startet i 

Dokkahal-
len den 31. 

oktober og 

det er stor 
fremgang 

på alle 

spillere. Gleder oss til å være sammen disse jente-

ne som er en gjeng med ivrige og lærevillige spillere.  
Vi må også få takk alle foreldre som er veldig positive og 

stiller på dugnad og kamper. Vi er glad for den store heia 

gjengen vi har med oss .  
Vi trener i Snertingdalshallen mandager kl. 

17.30 til 19.00. og det er plass til flere om 

noen har lyst til å spille håndball . 

http://www.handball.no/p1.asp?p=25189
http://www.handball.no/p1.asp?p=25189


Snertingdal Jenter 9 
Teskt og foto: Siv Kari Svendsen Nordseth 

 
Jenter 9 er en flott gjeng på 9 ivrige jenter som går i 4 trinn. Tre-

ningene foregår på tirsdager kl. 17.30 – 19.00 i Snertingdalshallen. 

Vi vil gjerne ha med flere, så går du i 4.trinn og har lyst til å spille 

håndball er det 
bare å møte opp.  

Trenere er Geir 

Engen og Siv 

Nordseth,  

oppmann Inger 

Åshild Lyshaugen 

Den 18.oktober 

var det isbjørncup 

i Snertingdalshal-

len. Både 8 og 9 

åringene tjuvstar-

Jenter 9 med Else Marthe Sørlie Lybekk. Fra venstre bak: Ann 

Mari Loeng, Lene Ulvesveen, Mia Ringvold, Else Marthe Sørlie 
Lybekk og Kristine Søreng Lybekk. Foran fra venstre: Silje Jen-
sen, Hege Susann Lyshaugen, Sarah Benedicte Lyshaug, Tina 

Sveum og Karen Amalie Nordseth. 

tet litt på sesongen. Dette ble en suksess hvor både store og små koste 

seg. Vi spilte 4 kamper denne dagen og vi hadde det veldig moro, stor 

stas var det å få autografen til Else Marthe Sørlie Lybekk som også var i 

hallen.  

Den 12.desember spiller vi i Snertingdalshallen, så møt opp og hei på oss 
 Kampene spilles kl. 15.00 og 16.00, kan bli endringer så sjekk på 

hjemmesiden www.snertingdal-if.no 

Fra kamp under isbjørncupen. Fra venstre: Mia 
Ringvold, Lene Ulvesveen, Hege Susann Lyshau-

gen. I mål: Karen Amalie Nordseth. 

Lek med ballen. 
  

Håndballgruppa har i høst satt i gang lek med ball for alle barn 
som er 4 til 6 år. Vi holder til på skolen på torsdagskvelder 
mellom kl 18 00 og 19 00. Vi er en ganske stabil gjeng på 15 
til 20 unger, men har plass til mange flere, hvis noen ønsker å 
være med. Her koser vi oss med sangleker, leker på kjukka-
sen, spretter og kaster ball. "Stiv heks og snapper hale" er 
også populære leker.  
Vi leker oss og prøver å bli litt kjente med 
håndballen, ei rund lita kule som spretter de 
utroligste steder.  
De største barna, 6-åringene, får også prøve 
seg på handballtrening oppi hallen to manda-
ger før jul. Dette falt i smak, ordentlig bane 
med mål, "kjempemorsomt". 
  

Lene Toppen og Aina Kvernsveen 

De som sitter på gulvet fra venstere: 
Emma Evenstuen, Fredrik Toppen, Imke J. Aske, Sigrid Skolegg, 
Mia Henriksveen, Aagot cecilia Brandslien 
 

De som står fra venstre: 
Thormund Jø Wuttudal, Marte søreng Engen, Adrian Ringvold, Sina 
Ju Alund, Gaute Sakshaug, Solveig Tomter. 

Vi stilte i nye drakter til seriestart. Bak fra venstre: trener 
Geir Engen, Tina Sveum, Hege Susann Lyshaugen, Ann 
Mari Loeng, trener Siv Kari Nordseth. Fra venstre i mid-
ten: Mia Ringvold, Kristine Søreng Engen, Karen Amalie 

Nordseth. Foran: Lene Ulvesveen. 

http://www.snertingdal-if.no


Guttelag i Snertingdal. 

Tekst: Wenche R.Brobakken 

 

På sesongens siste fotballturnering ble noen av gutta spurt 

om de hadde lyst til å prøve å spille håndball, og flere sa 

seg villig til å møte på trening påfølgende mandag. 6 styk-

ker kom på trening, og undertegnede (som egentlig bare 

skulle kjøre guttungen) ble bitt av ‘håndball-basillen’ igjen 

og før jeg visste ordet av det hadde jeg tatt 

på meg å være med disse gutta dersom det 

ble lag og seriespill… 

 

Selv om de innbarka fotball-gutta var en 

anelse skeptiske til å kaste ballen i stedet for å sparke den, 

varte det ikke lenge før de fant ut at dette var skikkelig 

moro!! Vi gikk igjennom regler og fikk prøvd litt av både 

pasninger, skudd på mål og spill mot to mål. Altså, det man 

trenger å vite for å spille håndball!! Dermed var det duket 

for turnering allerede neste søndag… 

- Det var noen spente gutter(og foreldre…) som møtte opp i 

Snertingdalshallen søndag 18.10 for å spille Isbjørnkøpp. 

Vi spilte 3 kamper som alle endte med tap, men det var 

moro uansett- og vi hadde jo tross alt bare trent 1 gang! 

Vi har nå 8 spillere og jeg har fått med en mor til, nemlig 

Solfrid Ødegård som oppmann. -Isbjørnserien er i gang og 

vi er med! Vi har 3 kamphelger før jul, og 3 helger etter jul. 

Lørdag 31.oktober spilte vi to kamper og der vant vi vår 

første håndballkamp- det var kjempegøy!  

Gutta er ivrige, lærevillige og engasjerte og det er ingenting 

å si på innsatsen! Er det flere 7-8 åringer der ute som vil 

være med å spille håndball er dere velkommen på trening 

mandager 17.30-19.00 i Snertingdalshal-

len… 

Barnekampledere   

-- første trinn til å bli håndballdommere 

I år ble det arrangert dommerkurs for nye dommere 

i Snertingdal. Kurset var delt i to, og inneholdt en 

teoridel som varte i 2 timer og tok plass i Snerting-

dalshallen, mens den andre delen inneholdt døm-

ming. Vi skulle dømme 11-åringer, og de fant sted i 

Trarnberghallen. Vi hadde da med veiledere som 

var veldig flinke til å hjelpe oss med å komme i 

gang. Følgende nye dommere var med på kurset; 

Jane Kristin Lyshaug, Nina Ekseth, Anette Haga-

næs, Aina Rikke Klette, Karen Emilie Sveum, Ane 

Skredderstuen og Therese Øverstad.  

 

Dommerne fikk også prøve seg på egen hånd, med 

8 og 9-åringer, da Snertingdals-klubben arrangerte 

Isbjørn-køppen i Snertingdalshallen søndag den 

18.oktober. Dommerne dømte en del kamper hver, 

og syns det var veldig gøy å få prøve seg alene. Vi 

syns dette var en bra erfaring å få med seg videre, 

og håper vi kan fortsette med dette i lang tid frem-

over.  

Therese Øverstad, dommer. 

Styret 

Leder Erik Sveen 

N-leder Siv Nordseth 

Sekretær Liv Jorunn Ødegård 

Kasserer   

Sportslig leder Elin Austdal 

Styremedlem/ 

Varamedlem 

Geir Engen 

Tone Ringvold 

Aina Kvernsveen 

Lag Trenere Lagledere 

Jenter-8 Lene Toppen 

Jane Kristin Lyshaugen 

Ane K Sakshaug 

Astrid Engen 

Monica Øverstad 

Gutter-8 Wenche Ringsrud Solfrid Engen 

Jenter-9 Siv Nordseth 

Geir Engen 

Inger Åshild Lyshaugen 

Jente 11 

Jente 12 

Elin Austdal Eva Bergshaugen 

Trine Beate Haugom 

Treningstider 

Dag Tidspunkt Lag 

Man 17:30-19:00 Jenter 8 og Gutter 8 

  18:30-20:00 Jenter 11 og Jenter 12 

Tirs 17:30-1900 Jenter 9 

Tors 18:00-19:30 Jenter 11 og Jenter 12 

(Fram til jul) 

      

Tors 18:00-19:00 Lek med ball.  Opp til 6 

år (Gymsalen på skolen) 



SIF Ski 
 

Tekst: Geir Gjerdbakken 
 
Skitrening 
 

Det har startet opp igjen med skitrening 
for 2009/2010. Etter oppstart har det 
stort sett vært den samme gjengen av 10 
– 15 gutter i årsklassene 96/97/98. Disse 
er veldig ivrige, og viser stor innsats på 
trening og i konkurranser.  
 
Også i høst har vi vært på treningssam-
ling på Sjusjøen. Her hadde vi rulleskitre-
ning på fredag kveld, løping og rulleski 
på lørdag og fjelltur med myrløping på 
søndag. Ved siden av trening ble det mye sosialt som 
det gjerne blir når gutter er på tur uten foreldrene sine. 
På lørdagskvelden reiste vi ned til Lillehammer og spiste 
på Peppes Pizza. 
 
Nå i høst har vi hatt styrketrening inne i gymsalen på 
skolen på mandager, og utetrening på torsdager.  
Vi prøver å få til en treningssamling på ski i løpet av se-
songen. 
 
Er det flere som ønsker å være med å trene ski er det 
bare å si fra. Vi har foreløpig ikke trenere for flere 
grupper, men hvis det er interesse fra andre tar vi det 
som en utford-
ring å finne tre-
nere for flere 
grupper. 

Rørlegger 
Thomasdalen 1, 2818 Gjøvik 

 Telefon  61173040 

Snertingdalsrennet 6. mars 2010 
 
Sett av datoen og bli med på en flott familiedag 

for store og små, trimmere og aktive. Sammen 

med Åsen Vel arrangerer SIF SKI Snertingdals-

rennet for 3. gang og nå har vi ordnet løype helt 
frem til idrettshallen. Følg med på hjemmesiden 

og plakater for mer informasjon.  ÅGE 

Foto: Tor Andrè Bergli                 Matpause for dugnadsgjengen! 

Geir Bergli, Geir Gjerdbakken, Arne Ambjør, John Solbakken, Roy Skiaker, Jonas Bergli, Sindre 
Skiaker, John Olav Toppen 

F.V: Ole Gjerdbakken, Jonas Bergli, Øyvind Strand, Kristian 

Onsrud, Tony Ambjør og Martin Strand 

En sliten gjeng etter myrløpinga. 

SIF SKI 20 ÅR 
Vi går inn i jubileumsår for dannelsen av SIF SKI 
og er stolt av å markere dette i forbindelse med 
offisiell åpning av ny lysløype på stiftelsesdagen 
lørdag 13. februar 2010. Følg med på hjemmesi-
den og plakater for nærmere informasjon. ÅGE 

Styret for SIF SKI 
Leder: John Olav Toppen 

Nest leder: Geir Gjerdbakken 

Sekretær: Åge Thingbø 

Kasserer: Marit Skolseg 

Medlem: Geir Bergli 

Medlem: Rita Sveen 
Medlem: Knut Ivar Onsrud 

 

TAKK FOR INNSATSEN 

I forbindelse med ny lysløype har det vært utført så 

mange dugnadstimer, at jeg ønsker å uttrykke en 

stor takk til hver enkel person. Uten deres innsats 

ville vi ikke klart å få anlegget ferdigstilt til årets 

skisesong. Takk for hjelpen og god jul! 

John Olav Toppen, Leder SIF Ski 



Lysløype 
 

Tekst: Øyvind Strand 

Snertingdal IF Ski har i flere år driftet 2 lysløyper, 

der begge har hatt et skrikende behov for vedlikehold. 
Kostnadene forbundet med total rehabilitering av begge 

lysløypene var høyere enn Skigruppa kunne bære. Års-

møtet besluttet derfor at det skulle satses på opprusting 
av ei løype med nye lys og trasé for både klassisk og 

skøyting. Løypa skulle ligge i tilknytning til skolen, slik 

at også elevene kunne bruke løypa i skoletida. 
 

Samfunnshuset Lindheim ble tilbudt å ta over lysløy-

pa i Øvre Dalen. Heldigvis gikk de med på dette, og 

har fortsatt driften her slik at tilbudet opprettholdes i 
Øvre Dalen. 

 

SIF Ski utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag 
for ny løype høsten 2008.  Av en totalkostnad på drøye 

900.000 står vi på venteliste for å 

få utbetalt ca. kr. 300.000,- i tip-
pemiddelstøtte. Resten finansie-

res med dugnad og egenkapital. 

Og det har vært en formidabel 

dugnadsinnsats! Helt fra våren/
forsommeren med hogging/

rydding av traséen, massekjøring 

og til sist reising av stolper og 
montering av lys.  

 

Tusen takk til alle som har 

deltatt. Vi hadde ikke 
klart det uten dere! Og også en 

stor takk til grunneier Steinar 

Lyshaug sin velvilje. Han 
har stilt med både terreng 

og innsats med grave-

maskin. 
 

Målet er å få til ei løy-

pe som er noe lenger 

enn de 2 kilometerne 
som ferdigstilles nå. 

Det vurderes å utvi-

de løypa med å 
ta i bruk den 

gamle traséen. 

Dette vil gi en total lengde på ca. 4 km. 
Det jobbes med forprosjekt og kostnads-

overslag for utvidelse i disse dager, så får 

det konkluderes når tallene er på plass. 
 

Første trinn av løypa ferdigstilles i disse 

dager, slik at sesongens lysløperenn vil bli 

arrangert i ny løype. Dag og tid er nå som 

før: Onsdager med påmelding fra kl. 

1800, og start kl. 18.45 

Foto: Tor Andrè Bergli 

Geir Gjerdbakken, John Olav Toppen, Arne Ambjør 

Foto: Tor Andrè Bergli 

Roy Skiaker og John Solbakken 

Foto: Tor Andrè Bergli                 Matpause for dugnadsgjengen! 

Geir Bergli, Geir Gjerdbakken, Arne Ambjør, John Solbakken, Roy Skiaker, Jonas Bergli, Sindre 
Skiaker, John Olav Toppen 



Foreldrevettregler: 
1. Møt opp på trening og kamp  

 – barna ønsker det 

2. Gi oppmuntring til alle spillerne 

 – ikke bare ditt eget barn 

3. Gi oppmuntring i medgang og motgang 

 - ikke kritikk 

4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap. 

5. Respekter trener/lagleders bruk av spillere 

 – seriøse innspill kan du gi etter kampen 

6. Støtt dommeren 

 – respekter avgjørelsene 

7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta 

 – ikke press 

8. Spør om kampen var morsom og spennende 

 – ikke bare om resultatet 

9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr 

 – men ikke overdriv 

10. Vis respekt for klubbens arbeid 

 – delta på foreldremøter for å avklare 

 holdninger og ambisjoner 

 

Norges Idrettsforbund 

RETUR: SPORT I FOKUS, POSTBOKS 6, 2838 SNERTINGDAL 

www.snertingdal-if.no 

Husk :  SIF har klubbavtale med  
Torkehagen Sport 
 
Fellesbestillinger 25/30% (Adidas/Swix) 
I butikk 20% (Adidas/Swix) 


