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LEDEREREN HAR ORDET 
Julen ringes snart inn og det er endelig blitt hvitt ute.  

 

Fotballsesongen har gått i en roligere fase, selv om de fleste lag fortsatt 

trener og noen kanskje skal være med på noen vinterturneringer. Men 

Snertingdal IF kan se tilbake på en sommer med masse moro både for 

spillere og tilskuere. Det var mange lag med i seriespill fra Snertingdal og 

vi stilte med fire jentelag. 

 

Orientering kan også se tilbake på en lang sesong med mange flotte 

resultater. Ski og orientering har samarbeidet en dag i uka etter at 

skitreninga startet i høst. Det var veldig positiv respons og alle som har 

vært på treningene var meget godt fornøyde.  

 

Skirennene begynner nå i desember og det skal bli moro. Håper det kan bli 

flere som vil være med å gå kretsrenn gjennom vinteren. Det er en hektisk 

tid med ett eller to renn hver helg, men moro er det og kan absolutt 

anbefales. Jeg håper også en del voksne Snertingdøler skal være med på 

mange turrenn i vinter.  

 

Håndballen er også godt i gang med kamper og det er spennende for store 

og små. Håper mange vil ta turen opp i Snertingdalshallen for å se på. 

 

Til slutt vil jeg oppfordre alle i Snertingdal til å være med på 

Snertingdalsrennet lørdag 1.mars.  

 

Er det noen som har tips eller noe de savner er det bare å ta kontakt. 

 

Ønsker alle lesere av Sport I Fokus god jul og et riktig godt nytt år :-) 

 

 

Snertingdalsrennet lørdag 1.mars 

2014 

 

Start og målgang på skihytta 

Klassisk stilart 

 

Trim og aktiv klasse 



lien.sag@snertingdal.no 

Tekst: Jane Kristin Lyshaugen 

Foto: Lene Toppen 

 

Vi er en gjeng på 13 gutter, 2 trenere og 2 

oppmenn. Etter høstferien startet vi opp med 

treninger, det er en gjeng med spilleglade og 

ivrige gutter som stiller opp på treningene. 20 

oktober spilte vi tre kamper i Totenhallen, gutta 

gjorde en kjempe innsats og vi er godt fornøyde 

med resultatene. Vi har også spilt en 

treningskamp mot Nordre land, siden vi ikke er 

med i isbjørnserien før jul. Derimot etter jul skal 

vi delta i isbjørnserien og det vil da bli 3 

kamphelger, dette ser vi veldig frem til.  

Vi trener i Snertingdalshallen, mandager 18-19.  

Tekst: Marte Norstad 

 

På vårt flotte lag har vi sju sprudlende jenter, Selma 

Engen, Ida Marie Bratlien, Mia Henriksveen, Mari 

Valhovd, Ingeborg Nordstad Bråten, og to som er nye 

Amalie Jensen og Ann Kristin Lisbakken. Fra vi startet 

tidlig i høst har de hatt en stor utvikling, og vi kan se at 

de skjønner spillet bedre nå. Vi har vært med på Isbjørn

-køppen og spilt to turneringer i Isbjørn-serien. Vi har 

smakt både på tap og seier, å jentene er like blide. Nå 

får vi også mer treningshjelp, fra Nina Ekseth, å håper 

hun kan bringe mer utvikling i spillet. Vi har en super 

gjeng, med stort potensiale! Vi står på! Hilsen 

trener Grete og Marte ( oppmann) 

Foran f.v: Amalie Jensen, Mari Valhovd, Selma Engen. 

Midten f.v: Ann Kristin Lisbakken, Mia Henriksveen, 

Ingeborg N Bråten, Ida Marie Bratlien Bak f.v: Grete 

Åslund og Marte Josefine Norstad 

STYRET I HÅNDBALL 2013/2014 
                     - Leder. Eva Bergshaugen 1 år  

                    - Nestleder. – Jan Tore Lyshaugen 1 år. 

                    - Kasserer. – Svein Aalseth 1 år. 

                    - Sekretær. – Grete Åslund 1 år. 

                    -Sportslig leder, – Marte Josefine Norstad 2 år (for de minste 

laga). 

                    - Styremedlemmer, – Trine Haugom 1 år. May Britt 

Bekkelund 2 år. Ingunn Rausand 2 år. 

                    - Varamedlem, – Roy Skiaker 1 år. 

                    - Valgkomiten: 

                    - Leder, – Mariann Nordal 1 år. 

                    - Medlem, – Svein Olav Brobakken 3 år. 

                    - Medlem , – ingen valgt. 

                    - Revisor: 

                    - Aase Bergshaugen 1 år. 

                    - Tone Ringvold 2 år.  



Tekst: Tone Ringvold (oppmann) 

 

I år er vi så heldige å ha mange håndballglade jenter på laget! Fra å være nesten bare 2000-modeller i fjor og så vidt 

være nok spillere til å ha et lag, er vi nå en ganske stor gruppe med jenter som er født fra 1998-2002. Spredningen i 

alder gir et mangfold og en allsidighet til laget, og alle lærer av hverandre. Særlig er de eldste jentene flinke til å dra 

opp stemningen i laget og dele av sin kunnskap. På et lag er alle jentene viktige! 

 

Vi er i skrivende stund ennå tidlig i sesongen, men det er stor tro på at treningsinnsatsen til Hans Petter Rausand og 

Mette Bekkelund Jensen vil gi resultater utover sesongen, jentene har bratte læringskurver og stort potensiale. Det 

viktigste er at jentene skal ha det gøy! 

 

Ett av høstens høydepunkt så langt er foreldrekampen vi hadde, der spilte jentene mot foreldrene, og dette var en 

morsom kveld både for store og små. Det var ikke noe å si på innsatsen til noen av lagene, og særlig foreldrene var 

nok glade når tredje omgang endelig var over… Med samme innsats fra jentene på kampene framover blir vi ikke 

lette å slå!  

Foran f.v: Ann Mari Loeng, Susanne Bergshaugen, Kristine Nordby, Lene 

Ulvesveen, Ingvild Bekk Lundberg og Sunniva Rausand. 

Bak f.v: Vilde Valhovd, Kristine Haugom, Malin Henrikhaugen, Mari 

Austdal, Tina Aalseth, Victoria Øverstad, Mia Ringvold og Silje Jensen. 

Ikke tilstede: Tonje Grøterud og Henriette Åslund. 

Mari Austdal med hoppskudd.  

Sporty foreldre :) 



Etter en del tids jobbing, er felles overtrekksdresser, vester og konkurransedresser nå en realitet i SIF SKI.  Ett sterkt 

argument for å slå sammen idrettslagene i Snertingdal til en klubb – SIF - i sin tid, var at laget skulle få felles 

overtrekksdresser som skulle skape identitet for den nye klubben og vise samhold og fellesskap både internt og utad.   

Med bakgrunn i at man ikke har lykkes så godt med dette tidligere, satset vi nå ”på egen hånd”. Dressen er ikke 

spektakulær, - men man får i hvert fall ikke kjøpt maken i butikkene. Vi valgte de fargene som en gang i tida ble 

valgt som SIF`s farger – rødt, hvitt og blått. 

Vi er meget godt fornøyd med at hele 46 personer bestilte overtrekksdress, en del bestilte vester, og noen 

konkurransedresser. Klubben valgte også å sponse tiltaket med anslagsvis 20.000,- kr. Takk til alle dere som ved å 

kjøpe produktene bidro til å realisere tiltaket!  I skrivende stund er ikke klærne klare, men når dette leses kan man 

antagelig beskue plaggene på mange snertingdøler. Vi håper at de fleste blir fornøyde, da dette for oss er en ganske 

stor og viktig satsing. 

SAMARBEID SNERTINGDAL TRIMSENTER  -  SNERTINGDAL IF SKI 
I ”alle” år har ”alle” snakket om samarbeid i Snertingdalsidretten. Eller mangel på sådant, og om hvor bra ”alt” 

kunne ha vært hvis man hadde samarbeidet, eller samarbeidet bedre.                               

For SIF SKI har det vært helt naturlig å innlede et samarbeid med Snertingdal Trimsenter. Vi er av den mening at det 

ikke er noen motsetning i å trene på et slikt senter og det å gå på ski, eller drive andre idretter. Tvert imot. Vi tror, - 

at jo flere som trener på senteret, jo flere får vi se i skiløypene !!! Eller i andre idretter. På senteret kan man få svært 

allsidig trening. Man kan også trene temmelig spesifikt. Selv om man selvsagt ikke kan gå på ski der  – enda! I 

forhold til ski kan man drive mengdetrening, styrke- hurtighet og intervalltrening . Til sammen skikkelig basistrening 

for ski. På sikt håper vi senteret kan bli et senter for ski og de andre idrettene i Snertingdal.  Ei hardøkt på ski i 

lysløypa, kan med stor fordel avsluttes med for eksempel ei spinningsøkt som restitusjon. Hvorfor ser vi ofte på TV 

skøyteløpere og fotballspillere restituere nettopp på denne måten?  I sprintrenn på ski bruker mange spinningsykkel 

mellom heatene. Vi ønsker oss sjøl og de andre idrettene lykke til i et samarbeid med Snertingdal Trimsenter – det vil 

alle parter tjene på! 

På bildet: Jorunn og Magne Myrheim. Begge bruker Snertingdal Trimsenter 

flittig. De er også ivrige skiløpere og er påmeldt til Birkebeinerrennet 2014. 

Mest for å ha et mål å trene mot, sier de. 

På mølla: May Britt Sveen. Hun var tidligere 

aktiv innen ski, friidrett og fotball. Nå har hun 

fått igjen litt glød for ski, sier hun, og håper å 

få mange fine skiturer til vinteren.  

På trimsenteret 



Tekst: Lisbeth Engan 

Skimiljøet i Snertingdalen – innflyttar frå Dalsbygda 

Det e` med stor glede at skimiljøet i dalen er skikkelig ”på hjul” att, ette noen sesonger med labert engasjement. Som 

den dalsbygdjenta je e`, e` det itte te å stikke under en stol at skimiljø i ei bygd som Snertingdalen også e` alfa 

omega. Her har vi mulighetan rett utafor dørstokken. Je sitt ”bære” i skistyret i dalen, men ha vørr med på nåen 

treninger, en del i fjor og en i høst. Og det er virkelig artig å sjå alle som e`med å bidreg. Fine onger, og en fin trio i 

trenerstaben, med Geir Engen, Øyvind Strand og Torjus Røste. Je har inntrykk tå at både ongan og trenaran trivs på 

trening, så når en tå ongen midt under treninga utbryter: ”-je døøør!!” kan jeg forsikre om at det ikke er tilfellet, men 

at det heller er melksesyra dom kjenne på. Sist trening je va med på, va det en som sa; -jeg klare itte tøye mer je, er 

jo tross alt fotballsparker  

Det bli gøy å følge utvikinga viar for alle skiglade onger og voksne, både på lokalt lysløyperenn og ute på renn blant 

andre konkurrenter. Denne sesongen også med ny skidress. Undertegnede mene felles skidress e`med på å skape et 

samhold både i og utafor dalen.   

Ønske alle sammen ei riktig fin førjulsti`med forhåpentligvis flere turer med ski på beina!  

Styret i SIF SKI 

 

Leder Tom Rune Engen 

Nestleder Steinar Lyshaug 

Kasserer Mai Tove Sveum 

Sekretær Arne Martin Røste 

 

Styremedlemmer Lisbeth Engan, 

Kjetil Brobakken, Ståle Bråthen.  

Varamedlem Torjus Røste 

Tekst: Erik Hasli 
 

Emilie Fossumstuen Grøterud og Agnethe Hasli som i friidrettssammenheng representerer henholdsvis Moelven IL 

og Gjøvik Friidrettsklubb, ble omtalt i forrige nummer av Sport I Fokus. Vi sa oss der spente på hvilke banetider de 

ville oppnå i sommer. 

Nå er sesongen over og vi har fasiten (hentet fra Norges Friidrettsforbunds statistikk for 2013). 

 

Emilie som har deltatt på en rekke stevner denne sesongen står med følgende bestenoteringer: 

 

 800 meter -  2.22.26 - KM Brandbu 09.06.13 -  14.plass årsstatistikk  J 16 

1500 meter -  5.01.72 - Bislett 28.05.13  -    9.plass årsstatistikk  J 16 

3000 meter - 10.55.57 - UM Lillehammer 08.09.13 -    7.plass årsstatistikk  J 16 

1500 m hinder-   5.14.49 - UM Lillehammer 06.09.13 -    6.plass årsstatistikk  J 16 

 

Agnethe har deltatt bare på noen stevner og har bare løpt 1500 meter. Det endte med følgende bestenotering: 

 

1500 meter -  5.20.24 - PEAB-lekene Jessheim 01.09.13 - 20.plass årsstatistikk  J 14 

 

Så er det opp til de av Sport I Fokus lesere som trener litt,  

å prøve seg på disse tidene! 



Tekst og foto: Erik Hasli 

 
Idrettslige prestasjoner (etter 3.juni). 

 

Det har deltatt 16 ulike løpere for SIF Orientering sesongen 2013. Disse 

har stått for til sammen  157 starter. 

Klubben har tatt 9 seire i sommer, fordelt på Agnethe Hasli (3), Hanne 

Holmen (2), Unn Mette Klopbakken (2), Lars Gøran Kletthagen (1) og 

Wenche Brobakken (1). 

Det ble to KM-medaljer i år, begge i gull, og begge til Agnethe Hasli 

(sprint og mellom). 

 

Noen av våre løpere løp også i grensetraktene mot Sverige i sommer 

under Morkulien 2-dagers. Sportslig suksess uteble, men den yngre 

garde deltok ivrig. 

 

Agnethe deltok i år på Hovedløpene som denne gangen gikk i 

Sandefjord. Plasseringene ble 25.plass på sprinten og 37.plass på 

langdistanse. I klasse D 14 deltok ca. 70 løpere. 

 

Ellers må vi trekke fram Unn Mette Klopbakkens 2.plass på 

mellomdistansen  i Veteranmesterskapet på Beitostølen som en meget 

sterk prestasjon.  

Mina Holmen med full kontroll på 

kart og stempling ved 

svenskegrensa. Legg merke til solid 

fottøy (foto: Hanne Holmen) 

Hovedløpene avsluttes med tredagers leir for 

ungdommene. Agnethe Hasli her sammen med 

Lillehammers jenter. 

Unn Mette Klopbakken fotografert 

på Furugampen på Hamar i høst. 

Det lokale løpet Rondslitet hadde mange deltakere fra Snertingdal i år. 

Og for de fleste av disse ble det et slit. Trond Vegard Jostad gjorde et 

solid come-back da han som snekker hos Øystein Holmen måtte bli 

med byggherren på o-løp denne fine høst-lørdagen. 

Trond Vegard løp aktivt som gutteløper, og han ble omtalt under 

«Ferske fjes» i Sport I Fokus nr. 1 i 1991. Han kunne da røpe at han 

startet med orientering pinseaften i 1990. 

 

  

Klubben åpnet sesongen med påskeløpene i Danmark, og sesongen er 

foreløpig avsluttet med Huldertrampen på Løten 2.november. 

 

Agnethe Hasli har vært 

klubbens eneste deltaker i 

Moelven Cup, en ungdomscup 

for klubbene i Mjøs-området. 

Her sikret hun seg den gjeve 

grønne spurt-trøya. 



erik@ehasli.no 

«Stolpejakt» eller «Sprek i Gjøvik» som er det 

offisielle navnet, har vært en enorm suksess på 

Gjøvik denne høsten. Arrangøren Gjø-Vard OL 

anslår at rundt 3000 personer har deltatt. 

 

Konseptet i høst har vært 50 utplasserte stolper i 

nordbyen som skulle oppsøkes ved hjelp av kart. 

Kartet har vært utdelt i papirform til alle postkasser i 

nordbyen, samt vært tilgjengelig i mange av byens 

butikker. Kart og registrering av stolper har også vært 

tilgjengelig  på mobiltelefon via en gratis app. 

 

Neste år kommer stolpejakta til Snertingdal! 

SIF Orientering er blitt spurt om å sette ut 15 stolper 

på høsten. Disse vil bli plassert på ett eller begge våre 

kart rundt skolen og i sentrum. 

 

Alle husstander i Gjøvik kommune vil få kartene i 

postkassa, så her vil vi oppfordre snertingdølene til å 

henge seg på stolpejakta på Gjøvik fra første stund til 

våren. 

Dette er et lavterskeltilbud som alle kan være med 

på! 

 

Vi kommer tilbake med flere detaljer i vårnummeret 

av Sport I Fokus. 

Arrangement og dugnadsarbeid. 
 

SIF Orientering har arrangert ett terminfestet o-løp 

denne sesongen. Moelven-cup ved Strande ble omtalt 

i forrige nummer av Sport I Fokus. 

 

I høst har vi hatt et samarbeid med SIF Ski, hvor vi 8 

onsdagstreninger i september og oktober har stått for 

en bolk av treningen. Vi har introdusert skiløperne for 

EKT-løype, minitime-recorder, EKT-brikke, kart og 

postflagg.  

Snertindalsløperne på årets Rondslit, fra venstre Øystein 
Holmen, Trond Vegard Jostad, Wenche Brobakken, Agnethe 
Hasli, Frode Ødegårdstuen, Anita Stenseth, Unn Mette 
Klopbakken og Hanne Holmen. 



VI BYGGER OG DRIFTER STRØMNETTET I  
NORDRE LAND, SØNDRE LAND, ETNEDAL OG 
SNERTINGDAL 
Området er på 2 415 km2 og har ca 17 000 
innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av 
spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 
25 % av tilknyttede anlegg er hytter. 

 
Tlf 61 11 27 00 – nett@vokksnett.no 

Tekst og foto: Bjørnar Ødegårdstuen 

 

Når dette skrives så har sola forsvunnet under horisonten – og vil ikke dukke opp på et par måneders tid. Skiføret er upåklagelig, 

og kommer til å  være det i alle fall i et halvt års tid framover. Om en opp på dette legger på litt flagrende  nordlys og en god del 

kuldegrader så har en vel et typisk bilde av Finnmark. Og da er vel ikke orienteringsløp det en  tenker på først.  

Men når snøen har forsvunnet (og gjerne litt før det også ) – og sola ikke går ned, så har Alta et aktivt orienteringslag. I 2013 

sesongen så   var det 172 ulike  løpere som var innom klubbens arrangementer. På årets O-ringen  i Boden  (rett i nærheten – 

bare 600 kilometer sørover) stilte klubben med 32 løpere.  

Nettopp avstander er noe  som preger o-aktiviteten  i Alta. Det er langt til neste o-klubb! Fjorårets KM  gikk i Pasvik og dit er 

det 500 kilometer, og så mange o-klubber finnes  nok ikke mellom de to. Derfor blir det naturlig at en stor del av o-aktiviteten 

forgår innenfor klubbens rammer.  

Terrenget  

Kartene  til Alta o-lag spenner fra bynære sprintkart til fjellkart nesten uten stier og veier. Et særtrekk ved terrenget her er  god 

løpbarhet, med ryddig bunn og spredt vegetasjon. Mange av kartene byr på rene drømmeterreng. O-laget har ei egen hytte, som 

ofte blir benyttet som samlingsplass, og terrenget rundt hytta  går fra åpen og fin furuskog til åpent fjellterreng med vidt utsyn. Å 

løpe der gir absolutt o-løpet en tilleggsdimensjon, noen ganger blir man fristet til å stoppe opp og nyte utsikten. (selv uten at puls 

og pust gjør en stopp tvingende nødvendig)  

Blodsmaken  

O-sesongen  i Alta avsluttes med et skikkelig langløp. Opplegget preges av hemmlighold og overraskelser. Opplysninger om 

hvor løpet skal gå er det bare et fåtall innvidde som vet. Fra oppmøteplassen blir løperne busset til startstedet, og før avreise går 

spekulasjonene fritt om hvor årets løype går. Lengste løypa er på 20 kilometer, men det også noen litt kortere varianter. Som 

regel er løypa laget som ei gjennomgangsløype, og ofte er mange ulike kart og karttyper benyttet. Alt fra vanlige o-kart til 

fjellkart og fotografier skrevet ut fra google earth.  

Postene i Blodsmaken er forholdvis enkle, og det er fellesstart. Dette har vist seg som en vellykket kombinasjon – også for 

mange andre enn den “harde kjerne” av o-løpere har dette løpet blitt en fast høsttradisjon. Mange skiløpere bruker dette løpet 

som ei fin løpsøkt på høstparten. Og her har vi kanskje noe å lære i Snertingdal  – å tilrettelegge noen løp slik at også andre 

kondisjonsutøvere blir fristet til å delta.  

Fra samlingsplassen for Alta 2-dagers. I bakgrunnen  ser vi o-hytta.  Artikkelforfatteren – som er tydelig glad for å 

ha funnet posten og derfor foretar en grundig 

og omhyggelig stempling. Terrenget her er 

nok av det mer tettbevokste i Alta  



 
LOKALPRODUSERT KRAFT. 
VI LEVERER TIL RIMELIG PRIS SOM ER MÅNEDLIG 
ETTERSKUDDSBEREGNET UT FRA PRISENE PÅ 
KRAFTBØRSEN 
 
Tlf 61 11 27 99 - kraft@vokks.no 

Tekst: Kristin Engen 

Laget har bestått av Maja Anderson Kjelsrud, 

Selma Engen, Mari Valhovd,  Mia 

Henriksveen, Marte S. Engen, Lisa Solbrekken, 

Sina Alund, Malin Henriksveen og Victoria 

Øverstad. Trener har vært Ole Kristian 

Solbrekken.  

 Jenter 10 har denne sesongen vært et lag 

bestående av 9, 10 og 11åringer. Noen hadde 

spilt fotball en stund og noen var helt nye. Noen 

tap ble det men jentene var like blide for det . 
De deltok på MX-cup i Hov i vår. En super helg 

der de også vant sin første kamp. 

Fotball J-8, sesongen 2013 

J-8 startet opp med trening i Mai med 1 treningskveld i uka. 

Vi  har  totalt vært 12 stk. spillere som har vist veldig god 

treningsiver og pågangsmot. 

Seriekampene  startet i midten av mai, vi har totalt spilt 10 

seriekamper. Det har blitt både seiere, tap og uavgjort, men  det 

har hele tiden ligget i bunn at  vi  skal være en gladgjeng  uansett 

resultat.  

Alle jentene  har utviklet seg  nesten fra hver trening og kamp 

og  det er veldig moro å jobbe med en slik gjeng. 

Vi var  også med i turnering på Biri cup, hvor både spillere, 

lagledere og ikke minst foreldre  hadde en veldig fin dag. 

Høydepunket var selvfølgelig premieutdelingen hvor hver enkelt 

fikk sine velfortjente premier. 

Knøttiaden på Gjøvik var også  veldig  gjevt å være med på , 

hvor det ble utdelt flotte Diplomer. 

Takker også alle foreldre som har stilt opp på dugnader og vært 

med å heiet på oss.  

Sonja, Bodil og Hege har vært flinke lagledere. 

Vi starter opp med  trening for sesongen 2014  allerede fra 19 

november på Snertingdal Skole. 

Undertegnede har vært trenere og vi har gledet oss til hver 

trening/kamp og ser frem til mange fine opplevelser i 2014. 

  

Med sportslig hilsen  

Bjørn Aske og Tore Ulvesveen  



Tekst: Pål Sviund 

Gutter 7 år har spilt 6 serie kamper og tapt 3kamper 

og spilt en uavgjort og vunnet 2 kamper. 

Vi deltok på knøttiaden der vi spilte 3 kamper og 

vant alle. 

Bak f.v: Ole Anders Hasle Sviund, Håvard Nyseth, Sivert Elias 

Slettum Aaslund, Simen Christensen, Mikal Trønnes Nygård. 

Foran f.v: Per Emil Hasle Sviund, Sondre Øversveen, Adrian 

Åslund Brobakken. 

Herman Thingbø og Emil Alund Hole er ikke med på bilde. 

Kampbilde fra Knøttiaden på Gjøvik: 

Aksel, Sigurd, Even, Viktor. 

Spillere på G9 har i sesongen bestått av: Even 

Fougner, Viktor Ringsveen Volden, Sigurd Grøterud, 

Fredrik Ruud, Aksel Holmen, Ingeborg Nordstad 

Bråten. 

Spillere på G8 har i sesongen bestått av Fredrik 

Toppen, Aron Framnes Bøe, Martin Jægersborg 

Nyseth, Anders Markeng Bjørge, Even Seegaard, 

Jostein Fladsrud, Eskil Brobakken, Mathias Engen 

Boday, Aksel Holmen og Thormund Øversveen. 

Bak f.v. Fredrik, Aron, Martin, Anders og Thormund. 

Foran f.v. Jostein, Eskil, Mathias og Even Fra v. Even, Viktor, Sigurd, Fredrik, Aksel og Ingeborg 



Tekst: Jorunn Børresen 
Foto: Siv Nordseth 

G10 er en fin gjeng som denne sesongen har bestått av 10 

spillere. Trenere: Bjørn Remi Jensen og Jan Andre Aaraas. 

Oppmenn: Aina Kvernsveen og Jorunn Børresen. 

I begynnelsen av juni var vi på Hov og spilte MX-sport cup, 

dette var gøy! Gutta la ned en super innsats og gutta spilte 4 

kamper, 2 seiere og 2 tap.  

Serien startet 7. mai og gutta startet første kamp med seier 11-1 

mot Nordre Land.  De har spilt 12 kamper i serien denne 

sesongen og har omtrent like mange seiere som tap.  

I september var vi på Bendit cup på Moelven, gutta jobbet bra på 

banen og trenerne var veldig fornøyd med innsatsen! Ble seier i 

alle tre kampene.  

13. oktober reiste vi igjen over Mjøsbrua for å delta på Dala cup i 

Brumunddal. Det ble en kald fornøyelse, men heldigvis kom sola 

utover dagen. Gutta spilte 3 kamper, som endte med en seier og 

to tap. Men spillerne fikk verdifull erfaring fra å spille 5`er til 

7’er fotball, som de begynner med til våren.  

Kort oppsummert så har det vært en bra sesong, med masse fine 

prestasjoner og gode opplevelser på fotballbanen.  Spillerne har 

to kjempeflinke trenere i Bjørn Remi Jensen og Jan Andre 

Aaraas som gjør en veldig bra jobb både på treninger og kamper.  

Må også få skryte av at foreldrene stiller opp både på dugnader 

og er med og heier gutta fram på kamper. Det er bra!  

Vi gleder oss til neste sesong!  

Tekst: Line Hansen og Gunhild Landgraf 
Foto: Bjarne Kvamme 

G 11 sesongen 2013 startet med vintertrening i 

Etnedalshallen sammen med  

G 12. På tross av reiseavstanden til hallen var flere av G 11 

gutta (og jenta Vicky) ivrige i forhold til oppmøte på 

trening. En av treningsøktene ble gjennomført ved 

fotballentusiasten  Frode Søbye fra Gjøvik, til stor nytte og 

glede for både små og store. 

G 11 deltok også i 2013 på Etnedal sparebankcup som ble 

arrangert i februar. Av 3 kamper ble det 2 seiere og 1 tap. 

Da “serien” startet på våren var det litt “sammarsfugler”  i 

magen både på spillere og trener. Grunnen til det var at nå 

stod  7`er fotballen for døra.  Både bana og målene var 

“plutselig” blitt mye større og spillerne kanskje noen 

centimeter lengre enn sist sesong, men treneren forberedte 

dem på at det her kan bli tøft i starten. Første 7`er kampen 

vil vi nok helst glemme for da tapte vi 18-4 mot Vardal, men 

etter det gikk alt så mye bedre. Med 7`er MÅ det bli mye 

mer spill , dvs pasninger og bevegelse for å få ønskede 

resultater på bana.  Det har spillerne vist at de kan få til 

gjennom sesongen. Med et sluttresultat i serien som viste 7 

seire, 5 tap og 1 uavgjort viser spillerne at de virkelig har 

noe ut på ei fotballbane å gjøre. Spesielt vil treneren trekke 

fram de siste 3-4 kampene som var helt vanvittige å stå på 

sidelinjen å se på. Her viste virkelig alle hva de var gode for- 

de ga alt, involverte alle , slo pasninger , vanvittige 

bevegelser opp og ned på bana og viste at de alle hadde økt 

sin spilleforståelse betraktelig i løpet av 2013 sesongen. 

Trener og lagleder er utrolig stolte av denne flotte gjengen 

som har vist i handling at de kan gi ros og støtte til 

hverandre både på treninger og i kamper.  Trener tør påstå at 

fotballen virkelig skaper moro og samhold for de som deltar. 

G 11 deltok også på Ål-cup i august. Spillerne syntes det var 

gøy å dra på “overnattingscup” og møte andre lag enn de 

man vanligvis  spiller mot. Av 4 kamper ble det 3 seire og 1 

tap.  Årets sesong ble avsluttet på Totenbadet i november- 

mye lek og moro, bevertning og litt oppsummering av årets 

sesong. 

G 11 som om få uker er G 12 har begynt vintertreningen 

sammen med G 13 i hallen på torsdager.  19.12 tar vi en 

juleavslutning med 1 ½ times trening med taekwondo og 

instruktører fra Moelv.  En stor takk til alle foreldre som 

gang på gang stiller opp rundt G 11.  Line og Gunhild 

Bak f.v. trenerne Remi Jensen og Jan Andre Aaraas. Midten f.v Tobias 

Engen Boday, Simen M Myhren, Lars Wallin, Gaute Sakshaug. Foran .v. 

Marius Engen Brenden, Peder Elias Nordseth,  Sigurd Aalseth, Mats 

Jensen, Adrian Ringvold. Liggende foran Sander Ø. Aaraas. 

Sigurd Aalseth Simen Melby Myhren 



Tekst og foto: Unni Slettaløkken Engen 

 

En fotballsesong går egentlig veldig fort selv om det til tider 

er ganske hektisk både for små og store så lenge den varer. 

G12 har i år bestått av 10 kjekke og positive gutter som ser 

ut til å trives både på treninger og kamper. Det sosiale 

fellesskapet fotballen gir er ikke bare veldig viktig for barna 

men også for oss voksne. Det blir mange hyggelige treff i 

løpet av en sesong. 

 

Resultatmessig har vi også hatt en veldig bra sesong. Av 10 

spilte kamper har vi sju seiere og tre tap, så gutta har stått på 

og gjort en kjempeinnsats! 

 

Spillerne på G12 i 2013 har vært: 

Magnus Grøterud, Alexander Sollien, Kristoffer Skolseg, 

Sveinung D. Fladsrud, Kristoffer Ødegård, Magnus 

Brenden, Even Bergli, Patrick Brobakken, Thomas H. 

Martinsen og Trym Slettaløkken Engen. 

 

Som trenere har vi også denne sesongen hatt: Rolf 

Martinsen, Hans Ødegård og Tom Rune Engen. Lagleder: 

Unni Slettaløkken Engen. 

 

Vi har allerede startet opp med vintertrening i 

Snertingdalshallen en dag i uken med veldig bra 

oppslutning. Så det lover godt for neste sesong hvor vi 

stiller som G13 :-) 

Vi startet tidlig i vår for å sette et mål for sesongen. Målet var å havne blandt topp 3, 

holde et a-lag oppi daln i drift, og ikke minst ha det moro. Vi samlet sammen en god 

og blandet gjeng med rutinerte og unge spillere. Årets lagledere var av det yngre 

slaget med Nicklas Helli og Svein Inge Alund ved roret. Vi startet året med 3 seiere 

på rad, før vi tapte en jevn kamp mot divisjonvinner Dokka Sport. Sesongen følger 

videre opp med en del diverse resultater midtveis. Vi slet i store deler av sesongen 

med å få folk på kamp, men klarte alltid på et vis å satt sammen en gjeng. Laget 

avslutter sesongen med 4 seiere på rad og småpene 23-3 i målforskjell. Vi endte på 

en god andreplass i 5.divisjon. Årets spiller ble Per Arvid Håkonsen. Årets 

toppscorer ble Jan Grøterud, med Ketil Owren(!) rett bak! 

 



Tekst og bilder: Kai Øverstad 

Etter at G14 gjennomførte en kjempesesong i fjor, 

så var vi høyt oppe i fjord høst...imidlertid ble det 

sånn at rundt juletider var fire av spillerne borte og 

i og med vi skulle spille 11'er i år så ble grunnlaget 

for å stille lag i det hele tatt svært tynt for å stille 

lag i år....trodde vi. Visst kunne vi bruke et par 

spillere på disp og etter å ha tenkt litt bredt, så ble 

det med hjelp av 11-12 åringer og ei jente, så var 

vi ca 14 stk i februar og lag ble på meldt, men 

ambisjonene var svært lave. Faktisk så var håpet til 

treneren at vi skulle kapre ca 18-20 poeng, så var 

det absolutt max. Hvor feil kan man ta: etter 14 

spilte kamper så satt vi igjen med 10 seire 2 

uavgjort....32POENG. En helt enorm prestasjon, 

hvor absolutt alle har bidratt mer en forventet. I 

tillegg så endte vi med to pokaler for tredjeplass i 

Etnedal Cup (februar) og Gran Cup (april), på 

elleve kamper ble det bare to tap. Cup ble også i Ål 

i august, sosialt svært vellykket og med et 

(hyggelig gjensyn) par gamle lagkamerater, men 

mot kvalifisert motstand endte det med en seier på 

tre kamper. Utover høsten har det også «ballet på 

seg» med et par spillere, så dette ser lyst ut 

framover og er det flere 98/99 som har lyst til å bli 

med, så er det aldri for sent...Håper ALLE 

fortsetter og bidrar på det som neste år blir 

stammen i G16. Vil også påpeke at det har vært en 

fryd å komme til HVER ENESTE trening og 

kamp....makan til suveren gjeng når det gjelder 

oppførsel; blide, positive, trivelige og 

oppmerksomme hele tiden...hver gang. Takk for 

kjempeinnsats og mange svært hyggelige 

opplevelser i 2013 til alle 18 som har vært med. 

Koselig at også så mange foreldre følger rundt på 

kamper og er engasjerte, ekstra stas det. 

Tom Egil Sollien og Terje Pedersen har gjort en 

super jobb som lagleder/oppmann i år, takk for det. 

 

Bilder Gran Cup f.v. Kristoffer Ødegård, Magnus Grøtrud, 

Thomas Martinsen, Aleksander Sollien, Trym S. Engen, Magnus 

Martinsen, Magnus Nereng, Magnus Tomter, Alexander R 

Stensrud, Tomas Pedersen, Therese Ødegård, Simen Haugen. 

Bilder Etnedal bak f.v. Magnus Tomter, Jonas 

Brobakken, Tomas Pedersen, Alexander R. Stensrud, 

Aleksander Sollien. 

f.v. Magnus Nereng, Sondre Engen, Vemund R 

Snekkerhaugen, Simen Haugen, Alex Øverstad. 

Tekst: Kai Øverstad 

Dette laget «spøkte» det også for rundt juletider, med litt for 

få 98/99 modeller, men med et par disp spillere her også, 

samt at vi utover sommeren og høsten har benyttet flere 12-

14 åringer, i tillegg til et par jenter (som har gjort «manns 

jobb») så har vi gjennomført på en ypperlig måte og med 

resultater i overkant av det vi kunne forvente. G16 åpnet 

sesongen med 3.plass i Etnedal cup mot gode lag, men tapte 

semifinalen mot Nordre Land/Nordsinni....i serien tok vi 

revansje og vant begge kampene mot dem.. i august deltok 

laget med en svært redusert tropp, men klarte likevel å 

vinne en av fire kamper. En fin gjeng som kjempet seg 

gjennom 20 seriekamper og hvor det ble bare seks 

tap...ganske imponerende når vi gjennomførte en halv 

sesong der snittalderen ikke var mer enn14år. 

Den 15. november hadde vi felles avslutning G14/16 på 

Tones Matbar, med hyggelig samvær, koste oss med pizza 

og delte ut noen priser; Toppscorer G14 ble Magnus Nereng 

(13 seriemål) og G16 Christoffer Grøterud (34 seriemål), i 

tillegg ble det kåret Årets Spiller (kåret av spillerne selv) og 

her vant Tomas Pedersen begge klasser (G14/G16) i jevn 

kamp med flere andre kandidater. 

Takk for en morsom sesong, med god innsats til alle 26 som 

har vært «innom» laget og satser på alle blir med også i 

2014, honnør også til Jan Grøterud (hovedtrener) og Øyvind 

Strand (lagleder) for vel gjennomført sesong. 



Tekst: Aina Rikke V. Klette  

Sesongen er over, og vi har lagt nok en flott 

sesong med god innsats fra jentene bak oss. 

Laget har bestått av Helga Marie Hesla, Sigrid 

Lønnum, Ida Nordby, Malin Ulvesveen, 

Christina B. Aasen, Ronja Marie Brenden, 

Therese Ødegård, Anna Strand, Nina Alund, 

Stine Haganæs og Stine R. Snekkerhaugen. 

Andre spillere vi også har hatt med når vi har 

trengt det har vært Ingvild Bekk, Ann Elisabeth 

H. Haug og Aina Rikke V. Klette. Jentene har 

denne sesongen møtt Fluberg/Søndre Land, 

Biri, Roterud, Etnedal, Nordre Land og Vang 

som har gitt oss motstand og pågangsmot til å 

kjempe for seieren. Tormod ble med oss på 

laget som trener i høstsesongen i tillegg til 

Gjermund Nordby, noe vi satte stor pris på. Vi 

avsluttet med en fotballavslutning på bowlingen 

med spilling og mat.  

Lagleder og trenere, Aina Rikke, Gjermund og 

Tormod takker for en fin sesong!  

Tekst: Turid Ulvesveen 

Foto: Siv Nordseth 

En gjeng med positive jenter som har jobbet seg gjennom 

sesongen med motgang og medgang. Vårsesongen ble vel litt så 

som så, sånn resultatmessig, med mange tap... men tross alt så 

stod de på og beholdt humøret oppe :) 

Høstsesongen ble for vår del veldig mye bedre og sanket endel 

poeng her. Vi deltok i høst i ei turnering i Ringebu, hvor vi vant 

”hele greia”. En stor pokal ble med hjem til ”dal`n”, i tillegg 

en invitasjon om gratis deltakelse ved neste års Ringebu-

turnering:)  

Så vi håper jentene fortsetter og tar fatt på en ny sesong med den 

iveren de viste i høst. I skrivende stund mangler vi trener for 

jentene. Geir Engen har trenet denne sesongen sammen med Jan 

Tore Alund, men Geir har nå sagt han gir seg som trener. Jan 

Tore har sagt seg villig til å være med om vi får på plass en til. 

Så vi håper og få på plass dette ganske snart. Jan Grøterud har 

sagt seg villig til å være med på trenerfronten frem til jul, så det 

er jo lov å håpe at han kanskje er villig til å forlenge denne 

avtalen.....;) Jentene har treningstider i Snertingdalshallen på 

torsdager fra kl. 19.00 – 20.30. Så om noen flere jenter har lyst 

til å være med så er det bare å ”slenge”seg med på moroa!!!! 

 

Takker jint`n for sesongen 2013,og ønsker de lykke til i 

kommende sesong! 

Bak f.v. Mia Ringvold, Kristine Nordby, Nina Dybdal, Camilla Grøterud, 

Selma Alund. Foran f.v. Kristine Søreng.Engen, Karen Amalie Nordseth, 

Thea Skiaker. Liggende foran Ingvild Bekk Lundberg 

Til v. 

Thea 

Skiaker 

 

 

Til h. 

Karen 

Amalie 

Nordseth 
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