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Lederen har ordet

SIF HOVEDSTYRE:
Steffen Skolseg—Leder

Tekst: Steffen Skolseg

Ann Kristin Grøterud—Kasserer

Vi i Snertingdal Idrettsforening er
glad for å formidle informasjon
fra idrettsmiljøet i Snertingdal.
Takk til alle som gir uttrykk for at
de setter pris på utgivelsen av
Sport i Fokus.

Unni Slettaløkken Engen—
Sekretær
Siv Kari S. Nordseth—Håndball
Øyvind Holmen—Orientering
Tom Rune Engen—Idrettskolen
John Olav Toppen—Ski
Arvid Haugen—Fotball
(Åge Thingbø—Redaktør)
Hovedstyret er ansvarlig for utgivelsen av Sport I Fokus.
Sats: Favicon (www.favicon.no)
Trykk: Land Trykkeri (Dokka)

Medlemskap 2008 i SIF
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Enkeltmedl. Under 18 år kr 50,Enkeltmedl. f.o.m. 18 år kr
100,Pensjonister kr 50,Familie (foresatte/barn) kr
200,DU KAN BETALE TIL:

Snertingdal Idrettsforening
v/kasserer Postboks 6
2838 Snertingdal

BANKKONTO:
2010.07.41750
I dette nummeret:

Lederen har ordet
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Ny klubbavtale
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8-9

Fotball

10-11

Idrettskolen

12

Vi er overbevist om at et
godt idrettsmiljø
skaper et godt
oppvekstmiljø, derfor ser vi det som
viktig at SIF satser
videre for å styrke
arbeidet både blant
barn, ungdom og
voksne.
For å synliggjøre det
nåværende arbeid og
ikke minst formidle
nye visjoner og planer, vil Sport i Fokus
fortsatt være en viktig informasjonskilde til alle her i Snertingdal.
Mange ønsker også å gi en gave
til Sport i Fokus, slik at utgivelsen ikke stopper på grunn av økonomi. Vi er svært takknemlige for
alle bidrag.
Klubbavtale
Mange har uttrykt ønske om at vi
i SIF må være mer synlige ute på
idrettsarrangementer. Styret i SIF
har vurdert ulike klubbdrakter og
leverandører. Vårt valg falt på
Torkehagen Sport som leverandør.

Snertingdal
Servicesenter
v/Klaus Erik Sveum

Tlf/Fax: 61 18 43 18

Her vil vi få:
 Forhåndsbestilte varer på felles bestilling før sesong gir 30 %
rabatt (gjelder Adidas og Swix).
 Felles bestilling (supplering), i
sesong gir 25 % rabatt (gjelder
Adidas og Swix)
20 % rabatt til enkeltmedlemmer
som handler i
butikken
(gjelder Adidas
og Swix)
Klærne vil ha klubbens
logo på ryggen og det er
mulig å få bokstav på bukse/jakke.
Felles bestilling før sesong
går gjennom de enkelte
undergrupper. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av
denne avtalen.
Medlemskap
Medlemskapet i SIF er svært viktig for å sikre et høyt aktivitetsnivå
i alle gruppene. Vi vil også få minne om at medlemskapet sikrer at
utøverne er tilstrekkelig forsikret
under idrettsarrangementer. Vi ber
derfor alle om å innbetale kontingenten så snart som mulig.
Vi i SIF vil bruke både tid og
energi på å gi dere et idrettsblad
som ” sprudler” av ekte idrettsglede.
Takk for at du gjør utgivelsen mulig ved å gi et frivillig støtteabonnement.

SIF`s hjemmesider holder deg orientert. www.snertingdal-if.no

HÅNDBALL
Vi blomstrer!!!
Håndballen i Snertingdalen
blomstrer. Det er mange
små blomster, noen middels
og noen store.
Tekst/foto: Gunnar Slåttum

Vi har som mål å ha lag i alle aldersbestemte klasser i framtida.
Den framtida må vi starte å skape
nå!! De som ønsker å spille håndball skal få et tilbud. Dessverre gjelder
dette i øyeblikket bare
jenter.

daglig bruker av hallen. Hallen
bærer preg av slitasje og for dårlig vedlikehold. Vi sliter med
dårlig luft, ødelagt og for
dårlig belysning og garderobeforhold som ikke er
lett å beskrive. Håndballgruppa har hatt ansvaret
for renholdet, men dette har
blitt vanskeligere å gjøre bra ettersom hallen har blitt mer nedslitt.
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Vi har lagt bak oss en sesong med sine utfordringer og problemer. Etter sesongen 2007-08, mistet vi
så mange damespillere at
vi for inneværende sesong
ikke kunne stille lag i serien.
Tilbudet til damespillere
har ikke blitt borte, idet det er satt
i gang en treningsgruppe for de
som ønsker å være med. Håpet er
at dette skal danne grunnlag for et
damelag allerede fra kommende
sesong. Vi håper at både tidligere
og nye spillere

skal finne veien til hallen.
Vi har i skrivende stund treningsgrupper for damer og jenter 14år.
Dette for å skape kontinuitet i
arbeidet framover, så vi ikke
får store hull i rekrutteringen.
De aldersbestemte lagene har sine egne små
rapporter om tingenes
tilstand.

www.snertingdal-if.no

Det sportslige er en
glede å jobbe med!
Det er dessverre
ikke så gledelig å
være en nesten

Vi har dessverre ikke noen løsning på problemene, men oppfordrer eierne til å se nøye over
hallen. Det blir snart problematisk å gjennomføre treninger og
ikke minst arrangementer i hallen
under slike forhold. Dette vil
også ha stor betydning for hallens framtid, også
økonomisk.
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J 6 – 8
Selma Alund, Mari Austdal, Ariel Isabell Bøe, Benedicte Engen, Kristine Søreng Engen, Rikke Malèn Engen, Magnus Grøterud, Tonje Grøterud, Silje Jensen, Ida Malèn Kristiansen, Ann Mari Loeng, Hege Susann Lyshaugen, Karen Amalie
Nordseth, Thea Ulvesveen Skiaker, Marthe Skolseg, Tina Sveum, Ida Toppen, Victoria Øverstad,
Synne Emilie Åslund.
Trenere: May Britt Bekkelund og Ane Sakshaug
Oppmann: Mette Bekkelund Jensen
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J 6-8 trener mandager fra kl 18.00 – 19.30.
Vi er en kjempefin gjeng, og vil gjerne ha flere
gutter og jenter i alderen 6 – 8 år på laget vårt.
To lag er påmeldt til aktivitetsserie, og de første
kampene er allerede 15.november i Dokka-hallen.
30.november spiller vi kamper i Tranberghallen, og 13.desember spiller vi på hjemmebane og oppfordrer alle til å komme å se på
oss.

J 9 og 10
Laget består av ca 14
jenter i alderen 9-11
år. Disse trener i hallen mandag 18.00 –
19.30. Planen er at de
eldste av disse skal
spille i klassen J10 etter jul. Det er mulig
også at treningstiden
utvides noe i framtida.
Serien har startet for
disse jentene også.

Tom Torkehagen AS

Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik
Tlf 61 17 27 36
tom@torkehagensport.no

Ine Grøterud,
Kristin Haugom,
Vilde Valhovd,
Eirin Skiaker, Stine Snekkerhaugen, Malin Roen
Henrikhaugen,
Emilie Grøterud,
Ingrid Austdal, Susanne Johansen, Therese
Ødegård, Ingrid Marie
Tangen, Malin Grøterud, Anna Strand, Heidi Therese Holte.

Trener: Elin Austdal
Oppmann: Eva Bergshaugen og Trine Haugom

SNERTINGDAL
J16
Da var en halv sesong nesten ferdig gjennomført for Snertingdal J16. Resultatene kunne kanskje
vært bedre, men det kunne ikke det
gode humøret og samholdet i gruppa
vært.

først fem nye spillere som vi hadde gleden av å bli kjent med, men
to av dem hoppet dessverre av
etter cupen i Kristiansand, så vi er
til sammen 13 spillere, med aldersprik på opptil 2 år.
Vi har dalas herligste superhypre
trener, Lene Toppen, som gjør en
fantastisk jobb! Det har aldri vært

Det som var starten for årets
J16 var den lenge etterlengtede turneringen i
Kristiansand i slutten av august.
Etter mange
ukers trening,
og oppkjøring
satte vi kurs
sørover med
godt mot.

morsommere å spille håndball, enn
det det er å spille for Snertingdal J16
akkurat nå. Lene drar oss opp og setter i gang mye sosialt, som krydrer
håndball tilværelsen for J16.
Vi trener mandager kl. 19.30-21.00,
og onsdager kl. 18.00-20.00, så hvis
du er en håndball-glad person mellom
15 og 17 år er det bare å slenge seg
med! 
Tekst: Therese Øverstad
Spiller, J16

Etter mange spilte kamper fikk vi
til slutt karret oss
opp til en kvartfinale hvor vi dessverre datt av lasset. Vi var fornøyde med det og
vendte snuten
nordover igjen,
hvor starten av sesongen stod for dør.
Om vi ikke har fått de ønskede resultatene i sesongen så langt, kan vi i
hvert fall skryte av samholdet, det
gode humøret, og det
faktum av at alle går
over ens.
I år har vi også vært
så heldige å få med
oss noen spillere fra
Nordre Land. Det kom
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Har du lyst til å
bli god, er du
selv den største
hindringen på
den veien. Jeg
har hatt så mye
moro som håndballspiller i
mange år.
Else-Marte S. Lybekk

Styret i håndball:
Gunnar Slåttum, leder
Siv Nordseth, nestleder
Bodil Anita Engen, kasserer
Marthe Alfredsen, sekretær
Elin Austdal, sportslig leder
Lene Toppen, styremedlem
Aina Kvernsveen, styremedlem
Geir Engen, varamedlem
Erik Sveen, varamedlem

Orientering
Ole Gjerdbakken med konsentrert
stempling under sprint-cupen
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Vinnerlaget: Sivert Lomsdalen,
Tony Ambjør og Ola Stensvold.
Sport I Fokus gratulerer !
Leir på Granumsdammen.
Tekst og foto: Erik Hasli

Rekruttering av nye utøvere har
vært en stor utfordring for SIF
Orientering de siste årene. Vi
skjønner ikke helt hvorfor dette
skal være vanskelig, ettersom orientering er den artigste sporten du
kan drive på med.
Som en vri på tradisjonelle nybegynnerkurs, arrangerte vi i vår en aktivitetsleir
på den nye skihytta på Granumsdammen.
Dette ble en suksess da 15 barn i alderen
10-13 år meldte seg på og deltok med liv
og lyst. Øystein Holmen var primus motor for opplegget, og han hadde sydd
sammen varierte aktiviteter som falt i
smak.
Frammøte var fredag ettermiddag hvor
det åpnet med en aktivitetsløype som ble
gjennomført lagvis. Denne inneholdt avstandsbedømmelse, åling i bløt myr, luftgeværskyting, oppdage
malplasserte gjenstander
i naturen og mye mer.
Øystein hadde lagt ned

Aktivitetsleir på skihytta ble en
suksess. 15 barn i alderen 10-13 år
deltok med liv og lyst. Øystein
Holmen hadde sydd sammen varierte aktiviteter som falt i smak.

en masse arbeid for å klargjøre løypa og
mange gode hjelpere var plassert ut for å
rettlede deltakerne.
På kvelden var det pizza fra Tones Matbar og konkurranser og leker innendørs.
Litt sent ble det vel før alle sovnet om
kvelden. Ryktene går ut på at Hanne måtte true guttene med en klem før de roet
seg. Dette hadde neppe hatt samme virkning på noe større gutter.
Lørdag åpnet med ”Granumsdammen
sprint-cup” i EKT-orientering. Dette ble
en fartsfylt affære hvor to og to kjempet
mot hverandre etter utslagsmetoden.
Kvartfinaler, semifinaler og finale måtte
til for å kåre vinneren.
Deretter var det rett over til ”Copa Granumsdammen” i myrfotball. Her var det
innledende seriespill før gruppevinnerne
kunne møtes i finalen. Dette viste seg å
tappe kreftene ut av spillerne, og det var
mange trøtte bein å se i de siste kampene.
Øystein opererte som myndig dommer,

og hadde det ikke vært for alderen, kunne
han snart sydd FIFA-merket på drakta.
Lunsj ble inntatt av en forbausende rolig
forsamling. I forbindelse med maten ga
Lars Gøran deltakerne den første innføring i o-sportens mysterier. Dette var
også en forberedelse til de siste øktene
som var mer o-relatert.
Avslutningsøkta bestod av en oppvarmende karttegnsstafett, før deltakerne
skulle ut i en lett o-løype. Det var lagt
opp til grupper med instruktør, men de
ivrigste løp av gårde på egenhånd med
godt resultat.
Da gjenstod bare pakkingen og ryddingen
før de håpefulle ble hentet tilbake til
hverdagen av stolte foreldre. Arrangørene
gikk løs på nedrigging og hyttevask, alle
med et smil om munnen.

www.snertingdal-if.no

Er du 10-13 år,
se her …..

Tekst og foto: Erik Hasli

Sindre Brennhagen Haugen

Har du hørt med noen som var på
leir på Granumsdammen ?

Har du lyst til å være ute, få nye
venner, teste litt farten i beina
og hodet ?
Da er orientering noe for deg !
Har du foreldre som stresser ?
Ta dem med på orientering for
avkobling fra maset !
Har du foreldre som er sofagriser ?
Ta dem med på orientering for
å gi dem litt frisk luft og uteaktiviteter !
Orientering er en samlende fa-

milieaktivitet, moro både som
deltaker og tilskuer !
Se mer om dette i neste nummer
av Sport I Fokus eller på hjemmesiden.

Vi gjentar sannsynligvis suksessen til
sommeren, kanskje på et annet spennende sted !?

O-land 2009
O-land er i 2009 tilbake i Øvre
Snertingdal med Solstad som
samlingsplass.
Torjus Røste har velvillig stilt sin
eiendom til disposisjon. Løpsterrenget vil bli Lundsholen og terrenget mellom Flatsjøen og Lonken,
for øvrig et meget spennende oterreng.

Alle sentrale funksjoner til arrangementet er besatt, og løpet vil gå
lørdag 11.juli. (Erik Hasli)

Han var leder i SIF Orientering i
perioden 1994-2005, og har ellers
vært kasserer og rekruttansvarlig i
klubben.

Ny leder
Tekst og foto: Erik Hasli

Øystein Holmen er 58 år og nyvalgt
leder i SIF Orientering.
Han er regnskapsfører i Visma Services AS på Gjøvik.
Han er gift og har tre barn og fire
barnebarn.
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Kartet over dette terrenget vil bli
resynfart av Einar Sigstad til våren.
Løypetraséene er allerede skissert
av løypelegger Øystein Holmen,
mens hans svigerdatter Hanne vil
være løpsleder.

Øystein har også i en årrekke vært
en av de mest sentrale personene i
vårt arrangement i O-land.
Kort sagt, en mann med all erfaring og egenskaper for å bekle
lederrollen.

Stian Ringvold Johansen

SKI
Skitrening

Tekst/Foto: Øyvind Strand

Det ble startet opp igjen med
skitrening i regi av SIF Ski i
sesongen 2006/2007. Etter
oppstart har det stort sett
vært den samme gjengen av
10 – 12 gutter i årsklassene
96/97. Disse er veldig ivrige,
og viser stor innsats på trening og i konkurranser.
I høst har vi vært på treningssamling på Sjusjøen.
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Her hadde
vi rulleskitrening på
fredag
kveld,
løping
og rulleski på lørdag og
fjelltur på
søndag.
Ved siden av trening ble det
mye sosialt som det gjerne blir
når gutter er på tur uten foreldrene sine…
Nå i høst har vi hatt styrketrening inne i gymsalen på skolen
på mandager, og utetrening på
torsdager. Er det flere som
ønsker å være med å trene ski

Snertingdalsrennet
Tekst/Foto: Øyvind Strand

Forrige sesong ble Snertingdals-rennet arrangert for første gang. Løpet gikk fra Skogheimskolen, via den nye skihytta og til Lindheim.
SIF SKI Styret:
Leder John Olav Toppen
Nestleder Geir Gjerdbakken
Kasserer Marit Ruud Skolseg
Sekretær Øyvind Strand
Geir Bergli
Åge Thingbø
Idun Fossumstuen

Felleskjøpet Agri Dokka
Heimskogen, 2870 Dokka
Tlf: 61 11 25 58 Fax: 61 11 25 65
Man - Fre 09 - 17 lør 10-14

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 utfordring å finne trenere for flere grupper.

Rennet gikk i strålende
vær, og hadde stor deltagelse. Vi gjentar suksessen i år.
Vi kan ikke love like bra
vær, men arrangementet
skal bli minst like bra.
Traséen er noe endret.
Starten vil foregå ved
Skogtun. Dette vil redusere stigningen i starten noe,
og gir en noe mer variert
utgang. Vi satser også på
målgang på Lindheim.

Vi håper mange setter av 21.
februar, og blir med å går denne fine turen.

www.snertingdal-if.no

Ny lysløype

Tekst/Foto: Øyvind Strand

Styret har i sommer jobbet med
trasé for ny lysløype. På sikt jobbes det for å få til ei lysløype på
3,3 km med muligheter for både
skøyting og klassisk. I første omgang vil vi bygge ut 2 km, med
mulighet for utvidelse senere.
Under arbeidet var det et ønske
om at løypa ikke skulle krysse
noen veier – både pga sikkerhet
og på grunn av problemer med
strøing, brøyting etc. Det har
vært flere forslag, og etter flere
befaringer og innspill fra grunneier og anleggsrådgiver i kretsen
har vi kommet fram til det endelige forslaget som vist.
Den eksisterende lysløypa ved
skolen vil bli sanert etter årets
sesong. Lysarmaturene her er
ikke lenger lovlige.
Det er søkt om støtte i form av
tippemidler, og vi håper at det
vil komme noe støtte
fra kommunen. Vi
har også en del
egenkapital som i
hovedsak stam-

mer fra inntekter etter salget av
boka om skihistorien i Snertingdal.
Arne Martin Røste, som ga manuset til SIF Ski, fortjener en stor
takk som gjør det mulig å starte
på dette prosjektet. Men vi har

ikke så store midler at vi
kan sette bort hele jobben. Det vil bli mye dugnadsjobb som skal gjøres neste sommer, så vi
håper mange er postive
og vil bidra til å realisere prosjektet.
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Lysløypa ved Lindheim.
Tekst/Foto: Øyvind Strand

Det har vært mange diskusjoner i styret om hvorvidt vi skal
beholde 2 lysløyper i dalen, eller om vi skal satse på en.
Styret mener det er riktig å satse på drift i ei lysløype som
bygges ut for at det skal være mulig både med skøyting og
klassisk. Lysløypa ved Lindheim er tilbudt overtatt av Samfunnshuset Lindheim, slik at det fortsatt kan være lysløypetilbud her. Etter det vi forstår jobbes det i ”Øvre” dalen med
å få til en slik overtagelse.

LYSLØYPERENN 2009
Møt opp ved Snertigndal Skole onsdager kl
1845. Påmelding starter kl 1800

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

Rørlegger
Thomasdalen 1, 2818 Gjøvik
Telefon 61173040
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Det blir A-lag igjen i Snertingdal til sommeren etter 1
års opphold, noe som vi i
SIF-Fotball er meget glade
for.
Det var 5 tilårskomne herrer i bygda
som syntes det var trist at det ikke var A
-lag i bygda, og som satte igang en
prosess med å samle gamle og
nye spillere for å sjekke ut om
det var interesse for dette.
Det viste det seg at det
heldigvis var, og
A-laget har nå
startet opp med
trening hver
søndag i Snertingdalshallen kl. 16.
Der er alle gamle og nye
spillere hjertelig velkomne.

alle involverte lykke til med fotballsesongen 2009.
Tekst: Erland Haugen
styremedlem

Trener for A-laget sesongen 2009 er Cato
Ulvesveen

I følge trener Cato Ulvesveen
blir det etter jul 2 treninger i
uken på "grusbana". Denne vil
bli brøytet og saltet slik at vi
satser på å få fine forhold vinteren igjennom.
Foto: Bjarne Kvamme

Siste helgen i januar skal laget til Beitostølen-Cup, og det vil bli en fin anledning for alle spillerne til å bli godt kjent.
Slike turer er "erfaringsmessig" en ypperlig anledning til dette.
Så til slutt vil vi i SIF-Fotball få ønske

Markus, Vegard, Anders F, Kristoffer,
Trym, Lars, Amund, Anders M, Simen,
Vetle og Jon
Hilser på Lenaspillere

Jon, Steffen, Markus og
Trym.
Spiller mot Skreia.

Smågutter og lillegutter
Tekst: Erland Haugen
Smågutter (94-96) har treninger hver tirsdag fra kl 1700
-18:15.

ansvaret og totalt har vi 13
spillere som skal spille ”sjuer
fotball” til sommeren.

Egil Skiaker er trener,og 12 av
disse småguttene skal spille
”ellever fotball” til sommeren.

Til slutt vil jeg gjerne oppfordre ALLE som skal trene aldersbestemte lag i Sif-Fotball, om å
skaffe seg Politiattest, noe som
er blitt påkrevd ifra kommende
sesong.

På dette laget vil vi nok også
ha noen 97 modeller, for å
kunne stille full lag ved eventuelle skader, sykdom etc
Lillegutter (97-98) trener også
på tirsdager og disse begynner
kl.18.15-19.30. Jan Grøterud
og Erland Haugen. Har trener-

Knøttene begynner ikke trening
før etter nyttår. Følg med hjemmesidene og annen informasjon
som sendes ut for oppstartstidspunkt.

Trekningsliste SIF Orienterings
basar 16.11.2008.
Unn Mette Klopbakken
Magnus Bekkelien

CD-spiller
Smørbrødgrill

Bjørn Ødegårdstuen

Springformsett

Simen Solum

6 stk. konjakkglass

Åshild Jostad

Penal

Jonas Hovrud Nakken

Sokkesett (3 par)

Erik Hasli

Heklebrikke

Jenny Nordby

Heklebrikke

Kai Morten Jøstne

Spasett

Camilla Schjager Sveum

Dobbelt sengesett

Agnethe og Thea Hasli

Truger

Thea Hasli

Lyspendel

Christine Røstadstuen

Bok: Elin Tinholt: Prøysen

Synnøve og John Ulvesveen Fleecegenser

NYTT STYRE:
Tom Egil Sollien - Leder
Gry Tokstad - sekretær
Ingebjørg Felde Kvamme - kasserer
Erland Haugen
Tone Lundberg
Edvard Snikkerhaugen
Ståle Brenden
Kom i form på 1-2-3
De fleste som begynner å trene, ønsker at treningen skal gi
dem en forandring i hverdagen.
Det er flott å ha et mål med treningen, for da har man motivasjon og det er lettere å komme igang. Sansynligheten er
også stor for at du når disse målene, og når ønsket resultat
kommer holdes motivasjonen oppe. Sett deg et mål med
treningen!
1. Begynn med kondisjonstrening to til tre ganger i uken i
30-45 minutter hver gang. Du kan velge raske gåturer, jogging, sykling, langrenn eller en blanding av disse. Du bør
ikke holde høyere tempo enn at du klarer å snakke hele setninger mens du trener.
2. Om målet med treningen er bedre kondisjon, er intensiteten det viktigste. Du bør bygge opp kondisjonen med moderate treningsmengder før du øker. Pass også på å variere
mellom ulike former for trening slik
at du unngår skader.
3. Når du har trent et par måneder,
har kondisjonen økt betraktelig, og
du kan begynne med intervalltrening
for å gi kondisen en ekstra dytt. Du
bør ikke trene intervalltrening mer
enn ca. 1 gang per uke. Intervalltre-

Gudveig og Ole Randen

Buff

Aksel Holmen

Trøye (undertøy)

Johan Børresen

Spill: Norgeshistorie

Jennor Sivesindtajet

Telys-gavesett

Jonas Sivesindtajet

Superundertøy

John Sivesindtajet

Barnesokker

Anita Jonsksås

Brodert adventskalender

Aurora Sabela

Superundertøy

Unn Mette Klopbakken
Unn Mette Klopbakken

Gavepakke fra Coop Snertingdal
Juleløper

Daniel Klopbakken

Forundringspakke

Bjørnar Ødegårdstuen

Barnesokker

Mathias Wattum

Forundringspakke

Arne Langedrag

Lyspendel

Belinda Jørandli

Bok: På ski i fjellheimen

Signe Johansen

Strikkelue

Leif Onsrud m/fam

Fleecegenser

Per Arne Jostad m/fam

Forundringspakke

Per Arne Jostad m/fam

Lue og vanter

Bjørn Ødegårdstuen

Sokker

Knut og Tove Sandholt

Tegneblokk og fargeblyanter

Svarteper Ødegårdstuen

10 kg sukker

Iren Holmen

Duk

Randi Sandvold

Polvotter

Randi Brennhaugen

Duk

Bjørnar Ødegårdstuen

Telysestake

Peder Sandvold Sletten

3 stk. bokser

May Hanna Nereng

Duksett

Tor Magne Normann

Tegneblokk og fargeblyanter

Per Kristenstuen

Lysestake

Joakim Larsen Sandvold

Lue, vanter og skjerf

Steinar Aalseth

Telys

Sigrid Aalseth

Lengdemål for barn

Aurora Hanstein

Telysholder

Benedicte Nereng

Spasett

Erik Hasli

Spasett

www.snertingdal-if.no
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God aktivitet i Idrettsskolen.
Teksst:Tom Rune Engen

Før oppstart i høst var vi som arbeider med
idrettsskolen litt usikre på fortsettelsen av
dette tilbudet til de yngre i bygda.
De siste åra har det blitt tyngre å drive og vi
har registrert synkende oppslutning. Dette
gjorde at vi mente at tiden var inne for å
gjøre noen forandringer. Etter at skolen var
ferdigstilt med tilgang til gymsal og svømmebasseng var det dessuten meget gode
forutsetninger for å kunne fornye tilbudet og
dessuten nytte de flotte mulighetene som
ligger i et nytt anlegg.
Vi har møtt stor velvilje og hatt
et meget godt samarbeid med
ledelsen på skolen i denne prosessen, og vil nytte anledningen
til å takke for et positivt samarbeid.
Vi har valgt å legge de fleste aktiviteter til
skoleanlegget eller i umiddelbar nærhet til
dette. Videre har vi valgt å dempe ned samarbeidet med de andre undergruppene i
SIF. Vi har ikke gjort dette for å
være sære, men vi mente at et
engasjert styre sammen med engasjerte foreldre skulle kunne gi
Idrettsskolen et fornuftig innhold.
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Videre har vi ment at det er viktig
å gi et tilbud til de aller yngste som bærer preg av aktivitet gjennom lek, og
ikke nødvendigvis strukturerte treningsopplegg. Unge idrettsutøvere vil
tidsnok møte dette når de etter hvert
fatter interesse for de enkelte idrettsgrener.

Derfor var vi veldig spente på responsen
fra dette tilbudet fra bygda. Vi har snart
gjennomført høstsesongen og vi må vel ha
lov å si at vi er veldig fornøyd med responsen og resultatet:
Foreldre har stilt opp og deltatt i gjennomføringen av programmet, flere har tatt
kontakt og sagt seg villige til å ta sin tørn
i gjennomføringen.
Vi har i dag ca 50 barn som deltar i aktivitetene våre.
Vi har fått tilgang til svømmehallen på
skolen, det er fem fra idrettsskolen som
har gjennomført pålagt livredderkurs.
Dette gjør at vi kan bruke anlegget vederlagsfritt en dag i uka.
Idrettsskolen er et tilbud som drives på
lavkostnadsnivå. Det at vi samarbeider og utnytter de muligheter vi
har gjør at vi makter å gi et tilbud
til barna som ikke krever store
kostnader for foreldre.
For oss som arbeider med idrettsskolen er
det en tilfredsstillelse å se at det vi gjorde
ble godt mottatt, dessuten gir det inspirasjon til videre satsing
Når alt dette er sagt er det alltid slikt at
ting kan gjøres bedre eller på en annen
måte. Vi vil i løpet av tiden fram til jul
legge planer for vintersesongen, så til alle
som vil bidra eller komme med innspill:
Ta kontakt med noen av oss i styret og
kom med dine tanker om videre drift av
idrettskolen.
Jeg vil med dette takke alle for et godt
samarbeid i høst og ønske alle i idrettsskolen en GOD JUL!

Idrettsvettreglene
(fra Idrettens Verdikampanje 2002)
Idrettsglede
Vi driver idrett for å ha det gøy.
Helse
Idretten skal være sunn. Sett helsa
først.
Fellesskap
Idrett er å oppleve ting sammen.
Ærlighet
Gjør ditt beste. Følg reglene.
Rusfritt
Barne- og ungdomsidrett skal være
fri for rusmidler.
Likeverd
Respekter din motstander uansett
nivå eller forutsetning.
Allsidighet
Driv idrett på barnas premisser.
Lojalitet
Vær lojal mot idrettens normer og
verdier.
Frivillighet
Idretten er til for alle som vil.

Sport I Fokus
Snertingdal Idrettsforening
Postboks 6
2828 Snertingdal
www.snertingdal-if.no

Skattefradrag!
Din støtte til SIF kan gi deg skattefradrag.
For gaver mellom kr 500 og kr 12 000 får du automatisk skattefradrag når SIF innberetter støtten til NIF, som vidererapporterer til
skattemyndighetene ved årsskiftet. Skattefradraget er på 28 prosent. For en vanlig skattebetaler vil derfor et totalt gavebeløp på 12
000 kroner gi 3360 kroner i fradrag.
For å få skattefradrag må du oppgi ditt personnummer og betale
inn før jul. Uten personnummer kan vi ikke innberette gaven.
Bedrifter og skattefradrag
Bedrifter får fradrag for støtte inntil 10 % av omsetning, minimum
kr 10 000. Støtten føres i eget regnskap i henhold til god regnskapsskikk.
Gaver kan settes inn direkte på vår konto 2010.07.41750
Hjertelig takk for ditt bidrag!

Trådløst bredbånd
Gjøvik (avdeling):

Storgata 10, 2815 Gjøvik
Tlf: 4000 1999

www.nextnet.no

