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Vi er allerde i desember og aktivitetene har vært stor
i SIFs mange grupper. Sport I Fokus vil gi deg noen
smakebiter fra de forskjellige sportsaktivitetene.
Først av alt vil vi si takk til alle foreldre som bruker
både tid og penger på å følge sine håpefulle til treninger og ulike arrangement. SIF ønsker å gjøre alt
for at barn og ungdom i Snertingdal skal ha mulighet til å være inkludert i et
sunt idrettsmiljø, hvor trygghet, glede, samhold og utvikling skal være drivkraften for all aktivitet.
Etter flere år uten sponsor, har vi nå fått en god avtale med Toten Sparebank.
Støtten er nesten det doble av det SIF hadde med tidligere sponsor. Vi anbefaler å benytte en god lokalbank, som støtter opp om lag og foreninger på en
forbilledlig måte.

Forsidefoto:
Bjarne Kvamme

Grasrotandelen gir nå en god og forutsigbar inntekt til klubben. SIF har nå
255 registrerte spillere og vi vil takke alle som på denne måten lar SIF få del i
spillemidler. Fra 1. januar 2010 og frem til 1. september i år, har SIF mottatt
Kr 116 849, - (se oversikt nedenfor).

Trykk:
Land Trykkeri (Dokka)

Vi tror at det fortsatt er mange som ikke har knyttet sitt spillekort til noen lag
eller forening, og utfordrer alle som er glad i SIF om å skaffe 50 nye spillere,
slik at frem til jul 2010 har 300 spillere. Det vil være en flott julegave til SIF.

Opplag: 1100

Åge Thingbø, redaktør

Hovedstyret:
Steffen Skolseg, leder
Nina Gillerhaug, kasserer
Unni Slettaløkken Engen, sekretær
Jan Tore Lyshaugen ,håndball
Erik Hasli, orientering
Line Kristin Hansen, idrettskolen
John Olav Toppen, ski
Tor Arne Volden, fotball
(Åge Thingbø, redaktør)

J-14:
Aina Rikke V. Klette, Christina B. Aasen, Emerence
Tindeland, Edel Victoria Holøyen, Helga-Marie
Hesla, Kristiane Drogseth, Malin Ulvesveen, Maren
S. Haganæs, Sigrid Synnøve Lønnum, Stine Haganæs, Stine R. Snekkerhaugen

J-10:
Rikke Malén B. Engen, Nina Dybdal, Kristine Søreng
Engen, Amalie Rime Moen, Karen Amalie Nordseth,
Thea U. Skiaker, Jane Sveen, Ingvild Bekk Lundberg, Ida Christine S. Sæther, Synne Åslund

G-7:
Adrian Ringvold, Gaute Nyseth, Gaute K. Sakshaug, Lars Wallin, Marius E. Brenden, Mats
Jensen, Ole Kristian Aalseth, Peder Elias Nordseth, Sander Ø. Aaraas, Sigurd Grøterud, Sigurd A. Aalseth, Simen Melbye Myhren, Tobias
Engen-Boday, Viktor Ringsveen Volden

G-8:
Amund L. Nereng, Anders K. Felde, Anders Melbye, Myhren, André Brobakken, Jon Strand, Lars L. Nereng, Markus H. Sollien, Marte Skolseg, Sindre Kokslien, Steffen O.
Lyng, Stian Z. Bjørgan, Vegard Brobakken, Vetle
Ringsveen Engen, Victoria Øverstad

Din Kraftfôrkonsulent
Siv Kari Nordseth
Tlf. 911 69 002
e-post: siv.nordseth@felleskjopet.no

G-11: Alexander Lyng, Alexander
Øverstad, Daniel Aleksander H. Baksetersveen, Daniel Trønnes Johansen, Hans Jørgen Alund, Simen
Haugen, Jens-Rune L. Udhal, Jonas Brobakken, Mats B. Aasen,
Magnus L. Nereng, Magnus Tomter, Sondre Engen, Tomas Pedersen, Vetle B. Åslund, Aleksander H. Sollien

G-9: Even Bergli, Magnus Brenden, Patrick Brobakken, Benedicte Engen, Trym S. Engen, Sveinung D.
Fladsrud, Odin Lillesolberg, Kristoffer Ødegård, Martin
E. Brenden, Kristoffer Skolseg, Thomas Tømte, Thomas A. Martinsen.

G-13: Alexander R. Stensrud, Christian Lyng, Christoffer
Grøterud, Even J. Solbakken, Fredrik S. Haganæs, Kristian Onsrud, Mats Hasle, Magnus H. Martinsen, Martin
Strand, Morgan Trønnes Johansen, Ole Gjerdbakken,
Sindre B. Haugen, Sondre Grøterud, Stian H. Engen,
Thomas Hasle, Vegard S. Røstastuen, Vemund R. Snekkerhaugen

G-16: Adrian Lund Zachariassen, Bjørn Ole K. Sakshaug,
Håvard R. Snekkerhaugen, Joachim B. Engen, Kristian Grøterud, Magnus Dybdal, Marius Ulvesveen, Niklas Engen, Ole
Kristian Haugen, Simen U. Skiaker, Tony Ambjør, Vegard
Jostad, Anders Haugen, Joakim Røstad.

A-lag spillere:
Tommy Johansen, Lars Petter Olsen, Svein Inge Alund,
Thomas Fjæran, Yngve Bronnes, Espen Ekseth, Vegard
Jostad, Kristian Grøterud, Jan Grøterud, Chris André Lehre Moen, Marius Owren, Ketil Owren, Per Arvid Håkonsen, Arvid Haugen, Anders Haugen, Marius Holmen,
Nicklas Helli, Svein Olav Johansen, Bjørn Tore Alund,
Åge Tangsveen, Erland Haugen, Kenneth Tollefsrud,
Cato Ulvesveen, Tor Arne Volden.

Tom Torkehagen AS

Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik
Tlf 61 17 27 36

El-forsyning
El. Installasjon
Tlf: 61 11 27 00 Dokka
Www.vokks.no

Snertingdal Fotball 2010
Tekst: Tor Arne Volden.
Basar og ”kick-off” i april – avslutning sent i
oktober: 2010-sesongen har vært lang og innholdsrik. Vi har hatt ett gutter-7 lag, to gutter8 lag, to gutter-11 lag (7-er fotball), og i høst
hadde vi ett gutter-9 lag og ett jenter-10 lag.
Vi synes det er veldig moro at vi har et rent
jentelag i 10-års klassen, og de har hatt stor
framgang og forhåpentligvis gjør det at de vil
fortsette i mange flere år!
Det har vært en god sportslig sesong for A-

laget og lagene i ungdomsfotballen. Gutter 13
og gutter 16 har begge spilt i 2. divisjon, og
veldig mange av gutta bruker mye tid på fotball – og det merkes, for i seriespillet har begge lag hatt mange gode resultater.
Ekstra morsomt er det at Snertingdal har tre
spillere som er tatt ut til å være med på sonelag; Fredrik Haganæs (13 år), Ole Kristin
Haugen og Simen Skiaker (begge
14 år).
Jenter 14 har spilt 7-er fotball, og har imponert med gode resultater og godt spill i veldig
mange kamper i hele år – og vi gleder oss til
fortsettelsen!
Kamper 2010
SIF har hatt opptil 10 hjemmekamper i uka og
totalt har våre lag spilt 76 hjemmekamper: 1
på Lia, 3 på grusbanen, 4 på Skogheim, og 68
på Perstugguflåa. Vår hovedbane har vært
veldig bra i høst takket være dyktig banemannskap og at folk respekterer ”stengt”skiltet.
Vi har tre fotballbaner vi benytter til kamper
og trening, og det er mange timer som brukes
for å vedlikeholde disse, og til dels store utgifter. Banemannskapets jobb er helt avgjørende
for at alle lag har gode kamp- og treningsforhold. En ekstra stor takk til Jonny Moen, Ketil
Åslund, Tom Egil Sollien, Jan Olav Valhovd
og Sture Sørlie for en kjempejobb!

En stor takk også til våre trenere og lagledere, som legger ned mye tid for at de unge
skal ha det morsomt med fotball!
Lagspill
Fotball er et lagspill og en arena hvor våre
barn og unge kan utvikle mestringsfølelse og
oppleve moro sammen med andre. For å
oppnå dette er det blant annet viktig å ha
anlegg som er godt egnet fotballsparking. Vi
trenger også kompetanse blant trenere og
lagledere, for å gjøre fotballen morsom og
inkluderende. Vi håper at enda flere foreldre/
foresatte ser de positive sidene ved å involvere seg i SIF Fotball og vi trenger flere trenere som vil gå på kurs for å bli motivert –
og for å motivere barn og unge!
A-laget
A-laget til Snertingdal er klare for 4. divisjon
etter å ha vunnet sin 5. divisjonsavdeling
suverent. 14 seire på 14 kamper, og 115-11 i
målforskjell ble fasiten.
Årets spiller valgt av spillerne selv ble kaptein Kenneth Tollefsrud. Kenneth har vært
svært stabil og er en kar med veldig gode
holdninger og er derfor et flott forbilde for
alle.
Årets toppscorer ble Yngve Bronnes, som
opprinnelig er fra Frei ved Kristiansund –
han har ”bøttet inn” mål i hele år. Faktisk er
det kun én kamp han ikke har scoret i. Selv
om Yngve har vært alle keepernes mareritt,
så har han også flest målgivende pasninger
til sine medspillere. Det er ingen tvil om at
årets sesong har vært hans beste i den røde
trøya.
Ellers må vi nevne at Jan Grøterud i løpet av
året passerte 500 spilte kamper for Snertingdal Fotball, og at Espen Ekseth var årets
desidert ivrigste – han gikk bare glipp av én
trening pga sjukdom.
Det var sju avdelinger i 5. divisjon i Indre
Østland Fotballkrets i år, og etter sluttspillkamper møttes Snertingdal og Rena i
kretsmesterskapfinalen, og det endte med

årets eneste tap, men det var først etter
ekstraomganger.
Investeringer og utvikling
Som kjent ønsker styret at alle kamper skal
spilles på vår
hovedarena;
Perstugguflåa.
Alle spillere
skal føle seg
verdsatt, og vi
tror at en felles kamparena
er med på å gi
en ”vi”-følelse
i klubben. Vi
ønsker å utvikle Perstugguflåa, slik at
arenaen blir
enda bedre. I
år har vi pusset opp kiosken, kjøpt inn
nytt vanningsanlegg, kjøpt to stk 5- er målsett (dvs totalt 4 mål) og vi har kjøpt inn ny
merkemaskin som er betydelig billigere i
drift enn den vi hadde tidligere.
I tillegg blir nye innbytterboder ferdige
våren 2011. Ketil Åslund har gjort en fabelaktig jobb sammen med Stein Ola Engen
og Jonny Moen, og de nye bodene vil bli
veldig store og solide. I tillegg planlegger
vi å sette opp en tribune i skråningen ved
reklameplakatene, samt også lage speakerbu og flytte høyttaler mot midten.
Som dere skjønner, så er det mye som
skjer, og det er ikke til å legge skjul på at
enkelte personer har brukt svært mange
timer på å videreutvikle klubben. Vi er
avhengige av å få med flere som vil gjøre
en innsats, og Tore Ulvesveen vil forsøke å
få med så mange som mulig – og blir du
ikke spurt, så ring Tore å si at du vil være
med!

Æresmedlem

Tor Arne Volden og Tore Ulvesveen

Snertingdal Fotball har utnevnt Tore
Ulvesveen til æresmedlem. Tore er
lagets store ildsjel, og i år er det 50 år
siden Tore som 14-åring ble styremedlem i fotballaget. Han har vært aktiv i
klubben i alle år etter dette, enten som
spiller, trener, oppmann eller styremedlem. Vi gratulerer ham så mye med en
meget fortjent utmerkelse, og vi er veldig glad for at han fortsatt er veldig
aktiv som styremedlem!

Brødreduell
Tekst og foto: Erik Hasli
Hedmarken Sprint-cup er et arrangement som så dagens lys i fjor vår. Dette
er en serie på fire sprintløp på våren, og
som navnet tilsier går løpene på ”den
gærne sia”.
Noen løpere fra SIF Orientering / Synnfjell OK har deltatt i denne cupen begge
årene, men i år fikk vi for første gang en
skikkelig brødreduell i klassen H 40.
Våre delvis hedmarksbaserte brødre,
Frode og Bjørnar, med etternavn Ødegårdstuen, la opp til en prestisjefylt duell om hvem som er familiens beste osprinter.
I det første løpet ved Ankerskogen på
Hamar allerede i slutten av mars var det
Bjørnar som trakk det lengste strået med
knappest mulig margin. Ett fattig sekund var han foran sin bror.
Dette tente nok Frode, som etter å ha
gjennomført sitt eget løp, kunne følge
lillebrors kamp mot klokka i siste del av sprinten,
som denne gang hadde forflyttet seg til Fagerlund
skole i Brumunddal. Frodes glede da Bjørnar surret
i noen trapper på skolen virket ekte, og revansjen
var et faktum. Etter to løp hadde brødrene helt lik
poengsum.

Det hører med til historien at brødrene aldri kjempet om klasseseieren, men de tok henholdsvis de respektable 3. og 4.plassene.
Sport I Fokus regner med at Bjørnar er revansjesugen og vil øke
treningsmengdene betraktelig fram mot neste års sprintcup.

I det tredje løpet ved Løtenhallen knuste Frode broren med 1.12 min, noe som er ganske mye i sprintsammenheng.
Foran det siste løpet ved Ingeberg skole i Vang ledet derfor Frode med 8 poeng på Bjørnar, og Frode
hadde dette ”i lomma”. Nå skulle det vise seg at
Frode ikke kunne løp på Vang. Han måtte jobbe
overtid fordi noen av hans kollegaer stod askefast i
utlandet. Dette ga Bjørnar en ny sjanse. Ettersom
kun tre løp teller i sammendraget måtte Bjørnar
sikre en annenplass i det siste løpet for å stå likt
med Frode. Bjørnar var sjanseløs denne kvelden, og
dermed kunne Frode trygge seieren i brødreduellen
fra sin plass på jobben.

SIF Orientering arrangerte i 2010:
Begynneropplæring over tre kvelder i vår
Treningsløp på torsdager fra mai til september
Klubbmesterskap for ikke-orienterere for de andre klubbene i SIF
O-land ved Solstad i Øvre Snertingdal – lørdag 10.juli
Aries-cupen (4.løp) i Elvedalen – onsdag 25.august
Mini-tur-O med 6 poster på kartet Flatsjøen
Gym-timer med orienteringsaktiviteter for 7. og 8.klasse to dager i høst

Rekrutteringssvikt
Tekst og foto: Erik Hasli
Orienteringssporten i Snertingdal har stolte tradisjoner. Det
var Hallvard Hellkås som brakte o-sporten til Snertingdal
da han i 1939 kom som lærer til Torstuen skole, og Snertingdal ble et pionerområde for orientering i hele Oppland.
I de 70 årene som har gått siden den gang, har det vært stor
aktivitet innen o-sporten i Snertingdal. I Oppland o-krets
har snertingdalsløpere hevdet seg godt, og utallige kretsmesterskap er sikret helt fram til i dag.
I landssammenheng har det naturlig nok vært lengre mellom lyspunktene, men jeg vil nevnte premieplass (20.plass)
i stafett-NM i Trondheim i 1950 med Alf Lyshaugen, Helge Raaholdt og Helge Rønningsveen på laget. I 1952 fikk
både Arne Brennhagen og Helge Raaholdt premie i NM
individuelt. I 1962 ble Svein Nordby nr. 4 i junior-NM på
Mysen. Lars Gøran Kletthagen vant O-troll-finalen
(landskonkurranse for 12-åringer) i 1982 og tok bronse i
Hovedløpet i 1983. På 90-tallet gjorde Per Arne Skartlien
det skarpt i ski-orientering.
Dessverre sliter SIF Orientering med rekrutteringen. Vi har
prøvd mye forskjellig og mener selv vi har forberedt gode
opplegg, men veldig ofte kommer det svært få på våre oaktiviteter for nye innen sporten. Dette synes vi som er
glad i sporten er synd, da vi vet hvor mye o-sporten har gitt
oss gjennom flere tiår i form av trim, konkurransespenning, frisk luft og ikke minst sosialt nettverk.
Så mye og så lenge har vi slitt med å rekruttere nye utøvere
til o-sporten i Snertingdal, at vi etter hvert har blitt få igjen

Jonas Bergli var en av få som deltok på vårt rekrutteringstiltak i
vår. Her får han kyndig instruksjon av Øystein Holmen.
til å drive aktivitetene, samtidig som vi som er igjen blir eldre.
Fortsatt er vi entusiastiske og er klare for å ta i mot de som vil
delta på o-aktiviteter i Snertingdal. Likevel må vi innrømme at
det kan stoppe opp om noen år dersom vi ikke får nye yngre og
eldre til å fatte interesse for sporten. Det som gjør undertegnede fortvilet er at vi ikke en gang kommer så langt at vi får vist
fram hvor fantastisk orientering er. Da er vi nemlig avhengig
av oppmøte på våre tiltak.
Vi kan tilby:
en familievennlig sport der aktivitetene foregår samtidig for
alle aldersgrupper
en fantastisk måte å trimme og trene på, ute i naturen på variert underlag
spennende konkurranser i klasser for alle aldre og nivåer, i
variasjon fra korte sprintløyper i urbant terreng til lengre
løyper i skogsterreng
deltakelse i Mjøs-O og Innlands-O hvor miljøet utvides til
hele Hedmark og Oppland, herunder Aries-cupen for
barn og ungdom under 20 år
spennende teknologi gjennom EMIT-brikke og GPStracking
to års garantert fritak fra verv og dugnader (dersom
du ikke selv ønsker det) for å se om orientering er
noe for deg og familien

Orientering som hallidrett. Bildet er fra et løp i Mjøs-o-regi i
Kongsvingerhallen i vinter. Vi kan for øvrig nevne at uoffisielt NM
i innendørsorientering i vinter ble arrangert i Drammensbadet.

Vi ønsker sterkt deltakelse på våre tiltak, enten det er
begynneropplæring eller treninger, slik at orienteringsaktiviteten kan fortsette i Snertingdal. Jeg tror
det vil bli et tap for hele SIF dersom en av idrettene
legges ned. Det er også et paradoks dersom Snertingdal med naturen helt inn på døra ikke skal klare å
holde aktivitet i o-gruppa.

Tilbakeblikk på sesongen 2010
Tekst og foto: Erik Hasli

Under sprint-NM junior i Levanger i mai løp Thea Hasli inn til
19.plass. Hun måtte først gjennom en kvalifisering hvor de 10 beste
av rundt 20 i de tre heatene gikk videre, før det var finale på ettermiddagen. Her mottar hun premie og diplom av presidenten i Norges Orienteringsforbund Elin Sjødin Drange.
I årets KM ble det gull til Thea i sprint og langdistanse, mens hun
tok bronse på mellomdistansen.

Holmen- og Hasli-familiene var på plass i Trondheim under VMuka i august. I tillegg til å overvære flere VM-øvelser, deltok vi på
flere publikumsløp hvor VM-terrenget ble testet.
Vi kom tett innpå VM-deltakerne, spesielt under sprinten som foregikk i Trondheim sentrum. Her er verdensmesteren Matthias Müller
fra Sveits i det han stempler på nest siste post.

Da Hanne og Marius
Holmen i vår fikk sitt
tredje barn, vanket
det blant annet en
gave i form av ogenseren datteren
Mina her er avbildet i. Det er klubbens egen Anita
Stenseth som har
designet og
strikket den.
Genseren har
vært gjenstand
for en del
oppmerksomhet på små
og store løp
i høst, blant
annet var det flere
som spurtet etter oppskrift så vel
under VM-uka i Trondheim, som på årets avslutningsløp Blodslitet
ved Fredrikstad. Foto:
Hanne Holmen
Her ser du ogenserdesigneren Anita
Stenseth under Lilllehamersprinten som i år
ble arrangert fra Søndre
park. Hennes beste
prestasjon i årets osesong var hennes nesten sensasjonelle
2.plass i veteranmesterskapet i regi av Eiker O
-lag.
På mellomdistansen var
hun kun 16 sekunder
bak gullet.
Hennes dilemma blir nå
om hun skal satse hardere på o-sporten, eller
om hun skal gå for en
karriere på linje med
”Arne & Carlos” (de
med strikkede julekuler, du vet!).

LEDERENS HJØRNE
Da er en ny spennende håndball sesong
kommet godt i gang, med god innsatts
fra lagene.
Det er stor interesse for håndball, med
mange lag og økende antall spillere.
veldig gledelig er det at vi
stiller guttelag kl G9..kjempe bra. For
jenter har vi lag fra J 7 til J 14
Trenere/ oppmenn gjør en kjempe jobb
og har nok bidratt med den økende
inntressen for håndball.
Vi ønsker også nye og tidligere spillere
velkommen inn i håndball miljøet.
Høsten 2011 skal vi delta i en turnering
i Kristiansand, dit sender vi flere lag og
det blir noe å se frem til. I den forbindelse jobber vi med å samle inn penger
på div dugnader: Vassendgutane, EM
for kvinner på Lillehammer, Fjellhallen, lotto tipping og vi har basar bøker
ute, med trekning i slutten av januar
2011, så jeg oppfordrer alle til å kjøpe
nr, det er masse flotte gevinster.
Dansegruppa er i gang fredager med
stor oppslutning der også.
Ønsker også å takke alle som stiller
opp for å hjelpe til i denne sesongen.
Jeg ønsker alle spillere og trenere en
fin sesong videre
Leder i Sif håndball
Jan Tore Lyshaugen

Her i Snertingdal har vi positiv ungdom
.Vi i Snertingdal håndball vil få fremheve fire unge
jenter som gjør en kjempejobb.
Therese Øverstad og Jane Kristin Lyshaugen gjør
en god innsats som trenere for J. 6-8 år.
Det er veldig positivt for spillerne å ha noen unge å
se opp til. Tross sin unge alder har de vært
med flere sesonger som trenere.
Videre har vi Kine Skiaker og Heidi Skinnerud Aalseth som leder dans på fredager. Dette er
et tilbud for de mellom 7 og 12 år. I dag er det over
30 barn som benytter seg av tilbudet. Det viser at
det er stor interesse for dans i Snertingdal.
Det er veldig positivt for Snertingdal å ha sånne
ildsjeler som gjør en flott jobb for våre barn.
Dere er kjempe flinke og håper vi kommer til å
samarbeide i mange år fremover.
Tusen takk for innsatsen.
Lene Toppen
HEI OG HOPP, HÅNDBALL ER TOPP
Tekst og foto: Jane Merethe Trolle
Nå er vi godt i gang med andre året med 6-7åringer. Jeg er veldig glad for å få være med fortsatt, i fjor var det første gangen jeg tok på meg denne trener jobben. Det er mange år siden jeg
var aktiv håndballspiller for Toten, så å komme inn i dette miljøet igjen er bare moro. Og disse
jentene er bare helt fantastiske!!!!!!!!!!
Vi leker og ler oss gjennom hver trening, den "gamle" gjengen fra i fjor er forsatt med og vi
har fått fire nye spillere på laget så nå er vi ti stk. Vi trener på balanse og det å mestre en ball,
vi kaster på mål og har
små mini
kamper der vi lærer oss regler og på hvordan vi oppfører oss på
banen. Hver av jentene får bestemme en lek på
trening( en hver gang), legge den til rett og
gjennom føre den sammen med de andre på
laget.
Vi fikk i fjor prøve oss på "årntlig" kamp i
Raufoss
hallen, og dette fikset jentene stort.
Og i år blir det flere kamper, dagen i Toten hallen ble like
vellykket (24 okt 2010) som i fjor.
Vi vant to kamper og spilte en uavgjort, blir spennende om
vi klarer de neste like bra. ( Noe jeg har stor tro på.)
Så til alle 6-7åringer som har lyst til å kaste håndball ( om
det så er bare for å se og prøve før du bestemmer deg) møt
opp i Snertingdals hallen. Vi trener mandager kl 18.00 til
19.00
Så helt til slutt vil jeg takke for tilliten dere forelder og SIF
har gitt meg, og det at dere vil ha meg med fortsatt.
Oppmann for laget er Lena Ødegård og Ole Kristian
Solbrekken og trener for laget er Jane Merethe Trolle tlf 91
69 76 84

Avdeling i Snertingdal
Trenger du elektrikker?
ring 61 13 87 50
E-post: firmapost@bakkeelinst.no

GUTTER 9
Tekst: Wenche R. Brobakken Foto: Ingebjørg Felde
Vi startet opp igjen med guttehåndball rett
etter høstferien, når fotballen tok pause.
Alle fem spillerne fra i fjor er tilbake og
så har vi tre nye, så nå er vi 8 stk. Det er
kjempebra, men vi enda plass til flere….!
Vi er påmeldt som gutter 9, men halvparten av laget er 10-åringer på dispensasjon.
Dette betyr at vi ikke får bruke alle spillerne i hver kamp, fordi det kun er lov å
ha med 2 dispensasjonsspillere pr.kamp.
Det vil bli vurdert å gå over til gutter 10

etter jul, men foreløpig så ser vi ann litt.
Søndag 24.okt deltok vi på Isbjørnkøppen i Totenhallen og spilte 3 kamper.
Dette ble en real gjennomkjøring der vi
møtte bare G8 lag, og endte med en målforskjell på
68-28.… ingenting å si på målteften!
Serien spilles som i fjor, på liten bane,
med 4 spillere inkl.keeper. Vi spiller tre
helger før jul og fire helger etter jul. Vi
spiller tre kamper hver kamphelg, så alle
skal få nok spilletid! Seriestart er søndag 14. november på Jorekstad og her
møter vi Kvam, Storhamar og Lillehammer. Vi har ikke møtt noen av årets lag

før, så dette blir kjempespennende - vi gleder oss
til masse håndballmorro i vinter!

Snertingdal J-8.
Årets 8-årslag består av: Tonje Grøterud, Ida Toppen, Hanna Solbakken,
Victoria Øverstad, Ida Malén Kristiansen, Veronica Lyshaug, og Marthe
Skolseg (var ikke tilstede da bilde ble tatt). 8-åringene er et av de lagene
som stiller med store ressurser når det kommer til antall trener i forhold til
spillere. De sju spillerne er hele tiden omringet av fire gærninger som skravler i ett kjør og gjør sitt beste med å veilede de kommende stjernene. Dette
er tre trenere og en oppmann, henholdsvis Lene Toppen, Jane Krisin Lyshaug, Therese Øverstad og Monica Øverstad. Laget har allerede vært på to
turneringer, hvorav en på Raufoss og en på Toten. Her har de dratt hjem
med MEGET gode resultater og stooore smil om munnen. Vi håper at jentene fortsetter på denne måten resten av sesongen. Disse jentene kan hvis de
vil!
Vi trener mandager kl. 17.30 – 19.00, i Snertingdalshallen, så hvis noen har lyst til å prøve seg er det bare å komme. Alle er hjertelig velkommen! Jane Kristin og Therese

Dans i Snertingdal
Tekst Kine og Heidi , foto: Lene Toppen
I Snertingdal har vi et dansetilbud for unger i
alderen 7-12 år. Dette er noe vi startet opp
med i fjor høst og vi har siden hatt med mange
danseglade unger. Det var unge danselyste
som etterlyste et tilbud i Snertingdal, og Lene
Toppen trådte til og startet det hele. Dansetilbudet er nå organisert under håndballgruppa i
Snertingdal Idrettsforening.
Vi er to unge jenter som har gleden av å lære
bort dans til de danseglade ungene, og vi har
lært
dem mange ulike typer danser; jazz, show /
musikal, og denne vinteren har det gått i
HipHop og Grease. De vi har tilbud for akkurat nå er elever på 2. til og med 6. trinn. Disse
er delt i to grupper.
På gruppa for 2. og 3. trinn er det 15 stk og på
gruppa for 4. – 6. trinn er det 15 stk. Vi gjør
ulike danseøvelser, og lærer noen danser som
vi fremfører like før jul. Etter jul igjen begynner vi med helt nye danseøvelser og danser
som vi fremfører til våren/sommeren.

Vi har blant annet danset på fotballbasaren,
juletrefest og 17. mai. Vi har også hatt egen
”forestilling” før jul og sommeren hvor
foreldre og søsken kan komme og se på
dansene de har lært seg gjennom halvåret.
Nå før jul så skal dansegruppa for
4., 5. og 6. trinn delta på en konsert med musikk-korpsene i Snertingdal, hvor de skal danse mens
korpset spiller. I tillegg skal de
framføre en hip-hop dans, som
de har lært i dette dansesemesteret. Senere blir det en ny juletrefest, hvor begge gruppene skal
delta
på, og det blir det også en egen
forestilling for foreldre og søsken
nærmere jul.

Som nevnt så begynner vi opp igjen etter
jul med helt nye danseøvelser og danser,
så da kan flere
som vil, bli med.
Dans er gøy! Kine og Heidi

HEI ALLE SAMMEN
Endelig er håndballsesongen i gang
igjen etter litt sommerferie. Tidlig i
august startet jenter
10 opp med sine treninger i Snertingdalshallen. Jentene trener tirsdag og
torsdag, 17.30-19.00. De som er med på
jenter 10 er de som er født i 2000 og
2001, og til sammen er de 16 stykker.
Jentene er utrolig læringsvillige og ivrige på trening, og er alltid blide og positive.
Laget består av: Sarah Benedicte Lyshaug, Ann Mari Loeng, Silje Jensen,
Tina Sveum, Lene
Ulvesveen, Hege Susann Lyshaugen,
Mia Ringvold, Karen Amalie Nordseth,
Kristine Søreng
Engen, Benedicte Engen, Hanna
Thingbø, Ariel Isabel Bø, Mari Austdal,
Selma Alund, Rikke
Malèn Engen og Camilla Grøterud. Trenere er Geir Engen og Elin Austdal.
I slutten på august var vi med på Starum
Cup. Dette var en kjempefin gjennomkjøring før
kampene i aktivitetsserien. Siste helgen i
oktober startet vi opp med kamper igjen.
Jenter 10
spiller i aktivitetsserien. Det spilles 2-3
kamper pr helg, og det er ca 3-4 helger før

jul og det
samme etter jul. Jentene bruker nå hele
banen og det er 6 spillere ute på banen om
gangen.
Spilletiden er 2 x 15 minutter. Høsten
2011 drar klubben med flere lag til Kristiansand for å
spille turnering. Dette er noe vi ser frem

Lek med ball
Lek med ball, som er på Snertingdal skole på torsdager fra kl.
18.00 til 19.00, er et tilbud som SIF håndball og fotball har sammen. Målgruppen er barn som er født 2004 og 2005.
Vi har fokus på lek og bli kjent med ball gjennom forskjellige ball
-leker.
Det er Mette Brennhagen Haugen, Valborg Ringsveen Volden og
Lene Toppen som har ansvaret for disse kveldene.
Vi har prøvd fire torsdager før jul for å se om det er behov for et
slik tilbud. Antallet barn som har vært med på dette har vært bra
og vi kommer til å fortsette med dette på torsdager etter
Nyttår.
Hjertelig velkommen.

til og gleder oss veldig til.
Er det flere jenter som er født i år 2000
som kunne tenke seg å være med så ta
kontakt med
Elin Austdal på tlf: 92411811.
Elin og Geir.

Sesongen 2010/2011.
Jenter 12 år.
Det ble i siste liten før seriestart endringer i lagoppsettet på jenter 12. Vi er nå
10 spillere på 11og 12 år som trives
kjempegodt sammen.Treningsoppmøtet
på laget vårt er veldig bra. Vi trener
sammen med 14 års laget, 2 dager
pr.uke. Det er til tider litt tøft, men vi blir
sterke av det. Vi skal tilsammen spille 14
seriekamper denne sesongen. Vi har
spilt vår første seriekamp. Vi vant 19-5
mot Nes oppi Snertingdalshallen. Det
var morsomt.Håper at mange finner turen til Snertingdalshallen når vi skal spille kamper. Det er mye morsommere å
spille med et bra publikum!!
12 årslaget består av følgende spillere:
Susanne Johansen, Malin Grøterud, Ingrid Austdal, Therese Ødegård, Tina S. Aalseth, Eirin Skiaker, Kristin Haugom,
Malin R. Henrikhaugen, Vilde Valhovd og Ine Grøterud.
Trenere og oppmann er Ann Kristin Grøterud og Trine Haugom.

JENTER 14 ÅR
Vi er ett lag med jenter i alderen
12- 15 år, sånn måtte det
bli skulle vi få til et jenter 14 lag.
Vi har spilt en kamp så langt i år,
den ser vi
på som en oppvarmings kamp
Har i alt fjorten kamper som er
fordelt utover hele året,
har mange kamper i Snertingdalshallen så alle er velkommen
til å komme å se og heie på oss.
Dette er en super gjeng så vi skal
ha mye moro i vinter.
Lykke til videre jenter stå på
Trener og oppmann

Rørlegger
Thomasdalen 1, 2818 Gjøvik
Telefon 61173040
Vaktnummer 90 53 88 88

Sesongen nærmer seg!

Nytt om skilisens 2010- 2011

John Olav Toppen, Leder
Skisesongen står for døra, selv om skifolket
har vært i sving hele sommeren. Da tenker
jeg på alle
som har vært på dugnad for Sif-ski. Mange
har vært i aksjon iført tømmerhoggerutstyr,
da det har
vært mye rydding og tømmerhogging. Det
har blitt utført et omfattende gravearbeid,
planering og
utbedring av traseen. Stolper og barduner
er på plass, lysarmaturer er montert. En stor
takk til alle
dere som har vært med på å gjøre dette
mulig. DERE HAR GJORT EN KJEMPEJOBB!

Tekst: Geir Atle Engen
Vinteren har forsiktig meldt sin ankomst og NSF
har endret sine regler vedrørende
skilisensen. Lisensen er obligatorisk for alle som
skal delta i skirenn som er terminfestet
NSF´s terminliste. Skilisensen skal løses fra den
dato løperen fyller 13 år, og det er utøvers
(foresatte) eget ansvar å ha løst skilisensen. Dette
er så langt uendret fra tidligere år.

Ellingsverunden: Hans Kristian Nordseth
gikk inn til seier i klasse M36-40.

te er ingen selvfølge i alle kommuner.
Skihytta ved Granumsdammen er en
flott plass å møtes eller å ha som utgangspunkt. Her har vi mulighet for
Redalssetra med Grindlirunden eller
Stormyrrunden, Kråkhuggu Lundssetra.
Det er også mulighet å gå til Øverbygda,
videre til Dempa seter i Biri, Gråsteinsmyra over Vingromsvegen til
Gausdal.
Løypenettet henger også sammen med Øvre Snertingdal og
Snertingdal skole via Tranalia.

Vi har utvidet løypa med en ekstra sving,
som går fra scootergaragen og ned på myra.
Dette vil i
praksis si at vi nå har mulighet til å ha 1
km, 2km, 3km og 4km. Det er nå kjempe
muligheter for alle
uansett alder og nivå. Ski har også vært i
samarbeidsmøte med
hytteforeninga samt
Kirsti og
Hans
Berntzen. Det
ble her bestemt at kommunen kjører
løypa nedom
hyttefeltet
sammen med
lysløpa.
De vil også
reise stolper
og kople seg
på lysløypa.
Gravingen er
allerede utført også her.
Videre får
skigruppa
bark fra
Berntzen
Ellingsverunden: Hilde Brobakken ble klassesom skal
legges i hele vinner i K31-35.
lysløypa. En
stor takk til dere også.
I skrivende stund er det for lite snø til å gå
på ski selv om vi er i slutten av november.
Dette er jeg
sikker på vil endre seg ganske snart. Vi i
Snertingdal er heldige som også har et ski
eldorado med
flotte oppkjørte løyper av kommunen. Det-

Her er tilbud for alle som blir
veldig mye brukt. Det snakkes
om grønn resept, dette kan vi
kanskje
kalle ”kvit resept”?
Lysløyperenn blir det selvsagt
etter jul på onsdager som tidligere. Snertingdalsrennet går
lørdag 6.
Mars - 14 dager før Birkebeineren. Samme vær og føreforhold
som vi hadde i år er allerede
bestilt.
Ha ei riktig god jul. Sees i løypa.

Nytt for sesongen 2010- 2011 er at sesonglisens
bare kan tegnes av utøvere som er medlem
av idrettslag tilsluttet NSF eller skiforeningen.
Sesonglisensen dekker både trening og
konkurranser. Utøvere kan hvis de ikke ønsker å
betale sesonglisens
betale engangslisens
for
hvert enkelt
renn de deltar i. For
dere som er
medlem i
SIF ski vil
det uten tvil
lønne seg og
betale sesonglisens
hvis dere
deltar på
mer enn 2
renn i løpet
av sesongen.
Ellingsverunden: Rune Hansen ble nr.2 i
klassen M36-40, han ble klassevinner i
For å bli
registrert og
få tilsendt
giro på sesonglisensen gjøres dette nå gjennom
styret i
skigruppa v/ Geir Atle Engen. Han kan kontaktes
via følgende mailadresse:
geir-atle.engen@gjovik.kommune.no

Grunnlisensen for gruppe 1 medlemmer langrenn, er for sesongen 2010- 2011 er på kr. 240,-.

t
enne
r
s
l
a
tingd
Sner
sess
k
u
s
—en

Kretsrenn

Tekst: Åge Thingbø

Tekst: Siv Kari Svendsen Nordseth

Birisprinten: Peder Elias gikk en
godt gjennomført sprint i G8.

Det har vært en kald vinter og ikke like lett å arrangere renn når kulden er på det verste, men selv
om noen renn måtte avlyses ble det også arrangert
mange kretsrenn. De unge SIF`løperne som har
deltatt på kretsrenn er Kristian Onsrud, Tony
Ambjør, Martin Strand, Ole Gjerdbakken, Adrian
Lund, Karen Amalie Nordseth, Jon Strand, Peder
Elias Nordseth, Thea Hasli og Agnethe Hasli, de to
sistnevnte går for Torpa Ski. Det har vært gått både
stafetter, distanserenn og sprinter både i klassisk og
friteknikk. Håper det neste år blir enda flere som
ønsker å være med på kretsrenn. Ski er moro 

Foto: Janne Trolle
Årets Snerttingdalsrenn ble en
stor suksess. Det var en kald start
på dagen, men sol og skyfri himmel gjorde at temperaturen steg
jevnt og trutt hele formiddagen.
Madshusrennet:
Martin Strand i stor
fart på vei ut fra
stadion på det 3km
lange løpet i G13.

Både deltakere og arrangørene
fikk en flott opplevelse og med
rekordstor deltakelse, hvorav
totalt 64 aktive og 73 turløpere,
(137 løpere totalt,) må vi konstatere at Snertingdalsrennet har blitt
en ”folkefest”.

Turrenn
Tekst: Siv Kari Svendsen Nordseth

Det er gledelig at vi har mange
deltakere fra Snertingdal og fra
områdene i nærheten, samt for-

Det har vært flere løpere i fra SIF Ski som har deltatt på ulike turrenn i
distriktet i løpet av vinteren. Flere gode resultater og noen av våre lokale
løpere ble også klassevinnere. Gledelig var det at SIF hadde med noen
dameløpere på turrennene i vinter, deriblant debuterte Rita Sveen i Birkebeinerrennet.

nøyde deltakere fra Fossum IL,
som stilte med mange unge gode
løpere.
I år hadde vi 43 aktive og 16 trimmere som tok den lange turen fra

Birkebeinerløpet 2010
Tekst: Siv Kari Svendsen Nordseth

Skogtun og fra Skihytta hadde vi
21 aktive og 57 trimmere.

Flere fra Snertingdal sto på startstreken på dette løpet som går fra Sjusjøen til Lillehammer.
Bjørn Egil Nordseth gjennomførte et meget solid løp, tiden ble sterke
1.19.59, dette holdt til 3.plass i klassen M 30-34 år. I Elite klassen kom
Bjørn Egil på en sterk 25.plass. Skiløperen Geir Ludvig Aasen Ouren
som i år har gått word-cup renn løp bare et drøyt minutt fortere enn
Bjørn Egil. Dette sier litt om hvor godt løp snertingdølen gjennomførte, vi gratulerer 

Det Norske Fjellmaraton 2010
Tekst: Siv Kari Svendsen Nordseth
Det var flere fra Snertingdal som deltok under Det
Norske Fjellmaraton 2010 på Beitostølen, men det
kan fortsatt bli flere til 2011…
Under Fjellbukken løp Bjørn Egil Nordseth et godt
løp og vant klassen sin i Menn 30-49 år, han ble
kun slått av Petter Soleng Skinstad totalt.
Det var fire snertingdøler som løp halvmaraton,
dette var Rune Hansen, Hanne Søreng Engen, Berit
Bergli og Hans Kristian Nordseth.
I den yngste klassen for Miniton jenter løp Kristine
Søreng Engen og Karen Amalie Nordseth inn til
gode tider. De var litt spente før de reiste med bussen til startområde, noen sommerfugler var det.
Men første kommentar fra jentene etter målgang;
”dette var moro og vi gleder oss til neste år ”.

Vi gratulerer Inge Kristoffersen (Vind IL) med bestetid for

Ellingsverunden: Bjørn Egil
Nordseth ble klassevinner
M31-35.

menn 26-30 på tiden 1:17.32
og Gina Mathisen (Midtre Brandbu ungd. Idrettslag) med bestetid
for kvinner 21-25 på tiden
1:41.07.
SIF SKI ønsker å takke alle som
har bidratt til at vi kunne gjennomføre et så stort arrangement. Vi er
glad for all tilbakemeldinger som
gjør at vi kan rette opp feil og
gjøre det enda bedre neste år.

post@husflidengjovik.no
www.husflidengjovk.no
Øvre Torvgt 20, 2815 Gjøvik
Tlf: 61 13 42 40 Fax: 61 13 42 49
MVA: 921 532 822
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Kåre Haugen
—årets speaker!

Dyktige tidtakere:

RETUR: SPORT

I FOKUS, POSTBOKS 6, 2838 SNERTINGDAL

www.snertingdal-if.no

